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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: Consciência negra e boneca Abayomi                                      

Data: 16/11/2020 

  

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

gostosos em família. 

 

Resumo:  

No dia 20 de novembro, comemora-se o “Dia da Consciência Negra” em todo território 

nacional. Esta data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi, que 

lutou contra a escravidão no Nordeste. A celebração relembra a importância de refletir 

sobre a posição dos negros na sociedade. Afinal, as gerações de afro-brasileiros que 

sucederam a época de escravidão sofreram (e ainda sofrem) diversos níveis de 

preconceito. 

Portanto, nesta nova semana que se inicia vamos aprender um pouquinho sobre esta data 

comemorativa e para começar, que tal criarmos uma bonequinha africana para participar 

das nossas atividades?  

 

 

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI02EO05); 

(EI02ET01) e (EI01ET02). 
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Materiais:  

● Vídeo disponível no grupo de WhatsApp; 

● Retalhos de tecido; 

● Tesoura (para o uso exclusivo no adulto). 

 

Execução:  

Para iniciar providencie retalhos de tecidos antecipadamente e logo após, realize uma 

breve conversa com a criança sobre o “Dia da Consciência Negra”. 

 

O que fazer durante?  

● Ofereça os tecidos para que a criança possa manusear livremente e fale sobre a 

textura, cor etc.; 

● Em seguida, convide-a para assistir o vídeo disponível no grupo de WhatsApp; 

● Para finalizar, proponha para a criança que confeccionem a bonequinha africana 

“Abayomi” juntos, seguindo o passo a passo em que nossa estagiária Jovana apresenta 

no vídeo com muito carinho. 

 

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. 

 

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

 
 


