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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: 20/10/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 08: Dia de sol na fazenda.  

 

Objetivos específicos: 

● Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas; 

(EI01EF02); 

● Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.) (EI01EF07); 

● Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar (EI01EF05). 

 

Proposta pedagógica: 

Depois de conhecer alguns animais que moram na fazenda, suas características e os seus 

sons, que tal participar de uma contação de história? Vem aí, “Dia de Sol na Fazenda”.  

 

Materiais: 

- História contada pela professora enviada pelo WhatsApp. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável pela proposta pedagógica deverá preparar um ambiente 

confortável e convidar a criança para assistir o vídeo da contação de história realizada 

pela professora. 

Em seguida, incentive o pequeno a imitar os sons de cada animalzinho destacado na 

história.  

Os familiares poderão repetir a história para a criança de forma lúdica, utilizando os 

próprios brinquedos de casa ou alguma ilustração de livros ou revistas. 
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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. 

  

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 
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