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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 23/07/2020  

Título da Atividade: Momento de leitura!             

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

se compreender. (EI02EO04) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05) 

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto- 

-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

(EI02EF03) 

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos etc. (EI02EF05) 

• Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de 

sala, cardápios, notícias etc.). (EI02EF08) 

 

Resumo 

O contato direto da criança com a leitura, seja ela visual, com lindas imagens, ou de 

forma oral, com o conto de histórias infantis, é de suma importância nessa fase. 

Como bem sabemos, a leitura exercita a mente, aumenta a concentração, a imaginação, 

estimula a criatividade, melhora a comunicação, entre vários outros benefícios. 
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Preparação 

Materiais: 

- Livrinhos infantis. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

Durante a leitura a criança compreende e realiza algum modo de comunicação, entre 

leitura e imagens? Desenvolve progressivamente suas habilidades manuais, no processo 

de folhear o livro infantil? Demonstra interesse, paciência e atenção ao sentar-se para 

ouvir a história? Após a leitura, a criança realiza alguma observação, relata sua 

experiência para outra pessoa, quando questionada?  

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Dê à criança livrinhos para que ela possa observar; 

2. Escolha uma história infantil para contar-lhe; 

3. Após a leitura realize uma conversa com a criança, e discuta os principais pontos 

da história; 

4. Fale também das imagens, realizando perguntas! 

 

É importante que despertemos na criança, desde cedo, o desejo pela leitura! 
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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 desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

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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