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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 28/05/2020 (quinta-feira) 

Título da Atividade 03: Animais de estimação 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

● Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EO01CG03); 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

● Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos (EI01EO01). 

 

Resumo: 

Ter um animal de estimação exige alguns cuidados importantes e, sem dúvida, muita 

atenção e carinho com esses bichinhos, pois eles sentem tudo o que nós seres humanos 

sentimos, mas, não conseguem expressar como nós. De modo geral há cuidados básicos 

que devemos ter com qualquer animal e devemos conhecer esses cuidados para tratar 

bem nossos amiguinhos.  

Nesta atividade vamos conhecer os animais de estimação de cada criança e saber quais 

são esses cuidados. 

 

        

 

 Materiais: 

- Espaço amplo e arejado onde possam circular livremente. 
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Observar a relação da criança com o adulto (Como a criança reage ao ser convidada a 

realizar a atividade proposta?). Observar se balbucia o som do nome do animalzinho, se 

sorri ou se expressa suas descobertas com palmas e gritos. 

 

O que fazer durante? 

1 – Convide a criança para uma conversa e comece falando sobre o animalzinho de 

estimação que a família tenha em casa. Com entusiasmo, conte sobre as características 

do animal: como é chamado, o que gosta de comer, como gosta de brincar e quais 

carinhos gosta de receber; 

2 – Solicite a criança a observar os movimentos, a forma, o som e a cor do bichinho; 

3 – Proponha à criança a brincadeira de imitar o animal em destaque (imitar gestos e 

movimentos do animalzinho com o corpo, como: engatinhar, arrastar, pular, etc.). Imite 

o som do bichinho e convide-a a imitar o som de sua voz; 

4 – Em seguida, cante uma canção de conheça, de acordo com o animalzinho de 

estimação; 

5 – Ao terminar a atividade, você pode conversar com a criança sobre a experiência que 

vivenciaram neste dia. 

 

Observação: Caso a família não tenha um animalzinho de estimação, providencie um 

bichinho de pelúcia que tenha em casa ou utilize imagens de revistas, de livros ou da 

internet. 
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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

