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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 03/08/2020  

Título da Atividade: “Momento leitura!”  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com 

crianças e adultos. 

• (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-

los e fazendo-se compreender. 

• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

• (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. 

• (EI02EF03) 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). 

 

Resumo 

Iniciando um novo mês de atividades remotas, nesta primeira semana de agosto, em 

comemoração ao dia dos pais, iremos executar as atividades com a presença de uma figura 

masculina! Sendo assim, recomenda-se que tais atividades sejam realizadas na companhia 

do pai (não sendo possível, convide um membro da família que esteja em casa e que faça 

parte do dia-a-dia da criança, como um avô, ou um irmão). Na ausência de uma figura 

masculina, execute a atividade da mesma forma. 
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Obs.: Importante lembrar que, estamos em um momento de isolamento social, portanto, 

é necessário que este membro da família esteja morando com a criança, para que não haja 

contato com pessoas de fora. 

 

Preparação 

Materiais: 

-  Livrinhos infantis ou dispositivos eletrônicos. 

 

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: 

A criança demonstra atitudes de cuidado e expressa os seus sentimentos no momento que 

recebe a leitura do pai ou outro familiar que não é do seu cotidiano na realização das 

atividades? Sua imagem é positiva? 

Comunica-se e compreende o que está sendo relatado na leitura? 

Desenvolve suas habilidades manuais, e folhe-a o livro conjuntamente com o adulto 

ministrador da atividade? 

Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura, questiona em alguns momentos? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Deverá ser selecionada uma história infantil (podendo ser retirada de livrinhos 

infantis disponíveis em casa, ou ainda alguma história infantil a ser pesquisada 

via internet; 
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2. Selecionada a historinha, será dado início ao “momento leitura”; 

3. Com a criança sentada à frente do papai (ou de outro membro da família), inicie 

a leitura, mostre-lhe os personagens e permita o diálogo e possíveis perguntas; 

4. Aproveite este momento, e se possível, faça uso da criatividade, utilizando 

brinquedos para encenação da narrativa contada, e/ou, após a leitura, peça que 

a criança faça um lindo desenho sobre a história infantil contada! 

 

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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