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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 04/08/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 02: Com carinho, para o papai! 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02); 

● Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05); 

● Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02); 

● Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02). 

 

Proposta pedagógica: 

O Dia dos Pais aqui no Brasil é comemorado anualmente no segundo domingo de agosto e 

nesta data os filhos costumam homenagear e agradecer aos pais por toda a companhia, 

suporte e carinho recebido ao longo de suas vidas. É válido lembrar, que tanto o pai, quanto 

o padrasto, padrinho, tios, avôs ou até mesmo as mães que assumem o papel de pai, 

merecem ser lembrados nesta data. Assim, com o objetivo de aproximar os vínculos 

afetivos entre a criança e a figura paterna presente na família, iremos realizar um lindo 

cartãozinho de lembrancinha. 

 

Materiais: 

- Uma folha de sulfite; 

- Materiais riscantes (lápis de cor, canetinha ou giz de cera); 

- Cola; 
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- Tesoura (uso exclusivo do adulto). 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente, o adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica deverá 

separar previamente os materiais que serão utilizados, lembrando que os mesmos 

podem ser alterados de acordo com a disponibilidade de cada um.  

Com os materiais separados, convide a criança para confeccionar um lindo cartão para o 

papai, explicando a homenagem que será feita. 

Em seguida, com a folha de sulfite em mãos, o adulto deverá contornar as duas 

mãozinhas da criança na folha. Feito o contorno, dê para a criança colorir como quiser, 

para dar cor ao cartão do papai. 

Após a pintura, o adulto deverá recortar as mãozinhas contornadas da criança e separá-

las. 

Posteriormente recorte uma pequena tira da folha de sulfite e faça um sanfonado, 

dobrando a tira de um lado e de outro, até sanfonar. 

Este sanfonado será colado no meio da palma das mãozinhas já contornadas, coloridas e 

recortadas. 

Decore o cartãozinho como quiser e ao finalizar, aguarde o domingo dia 08 de agosto, 

para fazer uma grande surpresa e entregá-lo com muito carinho. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 
 


