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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 28/09/2020  

Título da Atividade: Os DIREITOS das crianças! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. (EI02EO03) 

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

se compreender. (EI02EO04) 

• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras. (EI02CG01) 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02TS03) 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

 

Resumo 

Na semana anterior, nossas crianças conheceram e colocaram em prática alguns de seus 

DEVERES. Já, nesta semana, discorreremos sobre alguns de seus DIREITOS! 

“O ECA (Estatuto da criança e do adolescente) assegura, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos fundamentais das crianças referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.” 
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Preparação 

Materiais: 

-  Dispositivo eletrônico; 

- Brinquedos diversos. 

 

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: 

Qual a atitude da criança ao realizar a atividade proposta pela família? Ela compartilha 

os objetos e espaços com tranquilidade? Busca ser compreendida e compreender. A 

criança utiliza de alguns gestos e movimentos que costumeiramente faz em seu cotidiano? 

Ao reproduzir o vídeo proposto para a atividade, a criança presta atenção e interage com 

o que está passando? Expressa seus desejos, sentimentos e opiniões a respeito da 

atividade? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá reproduzir um vídeo 

chamado “Toda criança tem direitos (Vídeo Oficial)”, o qual à criança deverá assistir 

com atenção e na companhia do adulto; 

2. Reproduzido o vídeo, convidará a criança a realizar alguma das brincadeiras que 

fazem parte de seu dia-a-dia, para que assim, seja dado ênfase ao direito ao lazer e ao 

direito ao AMOR, afinal, toda criança tem o direito de ser amada e compreendida 

pelos pais, familiares e sociedade; 
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3. Por se tratar de mais uma atividade remota, é importante o registro desta em fotos, 

para que deste modo, seja possível observar o desenvolvimento de cada criança de 

acordo com cada atividade pedagógica. 

 

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; 

• Link do vídeo para a atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0&feature=youtu.be. 

 

 

 

 

 

 

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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