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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: Responsabilidade                                            Data: 12/08/2020 

 

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

gostosos em família. 

 

Resumo:  

O valor de destaque hoje é a responsabilidade. Além de promover sua autonomia e 

confiança, ela é capaz de desenvolver a compreensão espacial e a resolução de tarefas 

relacionadas à orientação a partir de comandos de direção. Sendo assim, uma ação 

simples que a criança pode participar efetivamente no dia a dia para compreender esse 

valor é organizando os brinquedos.  

 

      

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO05); (EI02EO06) e 

(EI01ET04). 

 

Materiais:  

● Brinquedos a serem organizados. 

 

Execução:  

Convide a criança a brincar com seus brinquedos preferidos em algum momento do dia. 
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 O que fazer durante?  

● Depois de um tempo, realize uma conversa com a criança sobre o valor da 

responsabilidade (explique sobre a importância de cuidar de seus pertences); 

● Para finalizar, proponha a criança para organizar os brinquedos utilizados; 

● Realize esse hábito todos os dias; 

● Não se esqueçam de escrever na folha sulfite “Responsabilidade” e colar no trenzinho 

dos “valores da vida”. 

 

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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

