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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: 08/10/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 04: Entrando no mundo da imaginação. 

 

Objetivos específicos: 

● Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03);  

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

cantar (EI01EF05). 

 

Proposta pedagógica: 

O imaginário é um fator importantíssimo para a formação do sujeito como ser humano e 

a fantasia é uma ferramenta para a aprendizagem infantil. Esse mundo de faz de conta 

ajuda as crianças a simular situações que ela não vai viver, mas imagina que sim. Além 

disso, brincar de fantasias ensina a criança a tomar decisões, a enfrentar medos, a criar 

situações e solucionar problemas que ela mesma inventa. 

Sendo assim hoje nós iremos entrar no munda da fantasia e da imaginação utilizando 

uma linda fantasia a escolha da criança.  

 

Materiais: 

- Fantasia a escolha da criança. 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicie a atividade perguntando para a criança qual é o seu personagem favorito. Em 

seguida, convide-a para brincar de faz de conta e ser o que desejar. 
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Lembrando que muitas vezes acessórios simples podem contribuir ricamente com a 

imaginação dos nossos pequenos, como por exemplo: se a criança desejar ser um 

príncipe ou uma princesa, coloque algo na cabeça dela que represente uma coroa.  

Vista a criança do que ela escolher e para finalizar, depois que ela estiver pronta, 

propicie um momento para que ela possa mostrar o que está vestindo.    

Incentive seu pequeno a explorar o mundo da imaginação e da criatividade. 

 

ATENÇÃO! Caso não tenham em casa uma fantasia, poderá improvisar com roupas de 

personagens.  

 

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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