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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: 06/09/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 03: Dia do Irmão. 

 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com 

quem convive (EI01EF01);  

● Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06);  

● Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

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

 

Proposta pedagógica: 

No dia 05 de setembro, aqui no Brasil, comemora-se tradicionalmente o “Dia do 

Irmão”. A relação entre irmãos pode ser uma grande influência na vida dos filhos e, por 

isso, estimular a união entre eles é uma das tarefas mais importantes para os pais. Por 

isso, para registrar esta data tão especial, hoje as crianças irão apresentar seus irmãos 

para os coleguinhas da turminha através de uma linda fotografia. 

 

Materiais: 

- Fotografia. 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicie a proposta falando o quanto é especial ter um irmão ou uma irmã. Aproveite este 

momento para estimular a criança a chamá-lo por seu nome ou por algum apelido 

carinhoso. Comente também sobre as brincadeiras que são realizadas entre eles. Caso a 

criança seja filho(a) único comente sobre algum amiguinho ou priminho mais próximo. 
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Para finalizar, tire uma foto bem bonita do seu pequeno com seu “irmão”, ou quem for 

representá-lo e compartilhe conosco através do grupo do WhatsApp. 

 

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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