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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                         Data: 12/05/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 08: Hora de me cuidar. 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02); 

● Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar (EI01CG04); 

● Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

● Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04). 

 

Proposta pedagógica: 

O autocuidado é a chave para que se desenvolva uma boa relação consigo mesmo. 

Ensinar os pequenos a se entenderem como parte do planeta e que por isso além de 

cuidar com muito zelo dele, também devem ter esse zelo com eles mesmos. Uma coisa 

reflete diretamente na outra. 

Dessa forma, em nossa proposta de atividade remota de hoje, abordaremos com as 

crianças a importância e a prática de se cuidar. 

 

Materiais: 

- De acordo com a prática escolhida. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá desenvolver com a criança, 

algum cuidado pessoal (podendo ser um ato que seja um hábito diário).  
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Por exemplo: 

- Escovar os dentes; 

- Lavar as mãos; 

- Pentear os cabelos; 

- Passar hidratante etc. 

No decorrer da realização da atividade, converse com a criança de forma lúdica e 

prazerosa, abordando o assunto em questão que é a importância de se cuidar e 

consequentemente preservar o seu bem-estar. 

 

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. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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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