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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: Nossa brincadeira preferida é...                      Data: 03/08/2020 

  

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos 

gostosos em família. 

 

Resumo:  

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 algumas 

atividades no decorrer desta semana.  

 

             

 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI01EO01); (EI01EO03); 

(EI02EO04) e (EI02CG01). 

 

Materiais:  

● Os materiais deverão estar de acordo com a atividade escolhida pela criança e família. 
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Execução:  

Escolha um membro familiar que represente a figura paterna na vida da criança. Em 

seguida realize uma conversa com a criança sobre este momento e escolham uma 

brincadeira de rotina entre vocês. 

 

O que fazer durante?  

● Organize o espaço e os materiais necessários (se necessário) para a brincadeira 

escolhida; 

● Realize a brincadeira com entusiasmo para aproximar o vínculo afetivo e o interesse 

da criança, respeitando sempre o ritmo de seu desenvolvimento. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

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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