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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: 24/02/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 18: De pouquinho em pouquinho vou me 

desenvolvendo. 

 

Objetivos específicos: 

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

quais participa (EI01EO02);  

● Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02); 

● Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05). 

 

Proposta pedagógica: 

Os primeiros anos do bebê são marcados por conquistas em diversas habilidades 

importantes para seu desenvolvimento, como: sorrir, engatinhar, reconhecer pessoas etc. 

Por isso, na Educação Infantil a criança começa a ter contato com atividades que 

contribuem com o desenvolvimento da habilidade de coordenação motora fina, que é o 

ato de praticar e utilizar os pequenos músculos das mãos e dos dedos e a coordenação 

motora ampla que envolve os músculos maiores, como braços, troncos e pernas.   

Hoje a missão do adulto mediador será escolher algum tipo de atividade que a criança 

tenha maior domínio, podendo ser relacionado com a coordenação motora fina ou com a 

ampla. 

 

Materiais: 

- De acordo com o desenvolvimento da atividade que a família escolher. 

 

https://blog-pt.kinedu.com/guia-do-bebe/
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Sugestões para as famílias: 

Antes de iniciar a atividade é importante que o adulto mediador saiba quais são as 

habilidades corporais que a criança tem maior facilidade para executar.  

Atividades que envolvem a coordenação motora fina da criança:  resgatar objetos 

pequenos, rasgar folhas, empilhar potes, colocar cotonetes ou outros objetos dentro do 

pote, entre outros. 

Atividades que envolvem a coordenação motora ampla da criança: o engatinhar, o 

andar, o correr, saltar, entre outros.   

Após a escolha da proposta de atividade que será realizada com a criança, separe 

previamente os materiais que serão utilizados. 

Em seguida, incentive a criança a realizar os movimentos com segurança, permitindo 

que ela desenvolva suas habilidades com mais autonomia.  

 

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 

 
 


