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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA
Nome da Professora: Graciane

Sala: Berçário II - A

Título da Atividade: Brincando com tecidos

Data: 27/07/2020

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos
gostosos em família.
Resumo:
Quando brinca, a criança sente-se convidada, e ao mesmo tempo livre, para se
desenvolver, expressar suas emoções e aprender. Para os bebês, esse momento se
caracteriza pelo jogo de exercícios, com repetição de ações e manipulações de objetos
como fonte de satisfação e consequente formação de hábitos. Sendo assim, nossa
atividade de hoje consiste em uma brincadeira com tecidos, proporcionando para a
criança o desenvolvimento da confiança e experiências de reconhecer a si mesmo.

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento
desta atividade.
Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI01EO02); (EI02EO03);
(EI01EO06); (EI01CG02) e (EI01ET06).

Materiais:
● Caixa de papelão;
● Tecidos de diferentes tamanhos, cores e texturas;
● Objeto preferido da criança.
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Execução:
Antes de iniciar a atividade, organize um espaço de preferência ao ar livre com uma
caixa de papelão com diferentes tecidos e o objeto preferido da criança. Apresente a
caixa para a criança e a convide com grande entusiasmo para descobrir o que tem dentro
da caixa, permitindo que seja um momento livre e espontâneo.

O que fazer durante?
● Ofereça o objeto preferido da criança em alguns momentos da atividade;
● Depois que a criança tenha manipulado os tecidos, realize algumas ações, como por
exemplo: brincar de se esconder e aparecer com o tecido, de jogar um tecido para o alto
para que dessa até o chão, colocar o tecido na cabeça da criança para ela descobrir o
próprio rosto, etc;
● Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da atividade. Proponha que
organizem os materiais utilizados;
● Durante a organização você pode conversar com a criança sobre a experiência que
tiveram.

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.
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Atenção!!!
E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus!

Se puder
fique em
casa

Evite lugares
com muitas
pessoas

Lave bem
as mãos

