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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: Potinho da gratidão                                         Data: 13/08/2020 

 

Resumo:  

A gratidão é um dos valores mais apreciados e respeitados na hora de educar as 

crianças. Aprender a dizer “obrigado” ou agradecer colabora com o bem estar e 

reconhecimento da criança. Como todos os outros valores, se ensina a agradecer com o 

exemplo, ensinando para as crianças as nossas próprias ações de agradecer. Pais 

agradecidos e atenciosos criarão filhos (as) agradecidos e atenciosos. 

 

 

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI01EF08); (EI01TS02) e 

(EI02EO01). 

 

Materiais:  

● Potinho de plástico (maionese, requeijão, latinha de leite etc.); 

● Folha de papel; 

● Instrumentos riscantes (lápis de cor, canetinha, giz de cera etc.). 
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Execução:  

Inicie uma conversa com a criança sobre a gratidão que todos nós devemos praticar e 

com entusiasmo, diga momentos do dia a dia que devem ser agradecidos. 

 

O que fazer durante?  

● Convide a criança para criar um potinho da gratidão através de desenhos (desenhe 

juntamente com a criança tudo o que for necessário agradecer); 

● Pratique este ato todos os dias; 

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

“valores da vida”. 

 

“Seja grato por simplesmente poder sorrir!” 

 

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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