
 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: O lindo arco-íris da nossa Creche!                  Data: 31/08/2020 

  

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

gostosos em família. 

 

Resumo:  

A iniciativa da Creche Menino Jesus é voltada a primeira etapa da educação básica, 

indispensável para a construção da cidadania. Entendemos que educar significa oferecer 

situações de cuidados, brincadeiras, atividades lúdicas e aprendizagens, orientadas de 

forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento de todas as 

capacidades infantis. 

Priorizamos o direito de brincar através das atividades lúdicas, ações de socialização e 

de sensibilização para a defesa dos direitos das crianças, enfatizando ainda, o 

fortalecimento de laços familiares e a interação entre criança e os demais membros da 

família e da comunidade. 

Desta forma, iremos conhecer um pouquinho sobre a história da nossa creche. Além 

disso, podemos aproveitar este momento para matar a saudade que estamos dela. O que 

acham? Que tal começarmos pelo nosso lindo arco-íris? Vocês se lembram dele?  

 

 

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI02EF01); 

(EI02EF04) e (EI02ET05). 
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Materiais:  

● Uniforme da nossa creche; 

● Objetos das cores do arco-íris. 

 

Execução:  

Antes de iniciar a atividade, providencie os materiais necessários para a sua realização e 

convide a criança para observar o uniforme da creche, destacando o arco-íris estampado 

na camiseta. 

 

O que fazer durante?  

● Disponibilize os objetos de acordo com as cores do arco-íris estampado na camiseta 

para a criança manusear livremente; 

● Com entusiasmo nomeie as cores do arco-íris realizando uma comparação com as 

cores dos objetos escolhidos. 

 

Dica: Caso a família ainda não tenha o uniforme da Creche, poderá adaptar a atividade 

com a imagem do logotipo enviada no grupo de WhatsApp. 

 

              

 

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. 

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

 
 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

