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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 14/08/2020  

Título da Atividade: A virtude da gratidão! 

 

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) 

• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02EO06) 

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

e brincadeiras. (EI02CG01) 

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

teatrais assistidos etc. (EI02EF05) 

 

Resumo 

Abordaremos na atividade de hoje, outro valor fundamental: a GRATIDÃO. 

Inicialmente, vale lembra que somos exemplos para nossas crianças, por isso é importante 

que, diariamente, manifestemos a gratidão, seja através de gestos ou simples palavras, 

afinal, durante esse período inicial de formação, as crianças começam aprendendo por 

imitação, copiando a forma como os pais (principalmente) falam e/ou agem diante de 

determinada situação. 
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“Ensinar gratidão às crianças vai além de treiná-las a dizer obrigado. Ser grato é estar 

ciente de quem ou o que torna possível os aspectos positivos de nossas vidas e reconhecer 

isso. A gratidão também envolve saber contemplar o belo e apreciar o que tem.” 

 

Preparação 

Materiais: 

- Nenhum específico. 

 

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 expressa sua gratidão ao compartilhar brinquedos e espaços com outras pessoas, 

sejam elas crianças ou adultos? Comunica-se, buscando compreender e ser 

compreendida? Apropria-se de gestos e movimentos de sua cultura, no momento de 

agradece. Ela relata as experiencias de gratidão com outros membros da família? 

Consegue entender o valor da gratidão, em pequenos gestos e atitudes? A criança pensa 

no próximo, e demonstra atitudes de cuidado. 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto responsável por executar a atividade, se posicionará com a criança 

formando uma espécie de roda, para ali dialogarem sobre esse valor fundamental, 

no sentido de compartilhar com a criança situações pelas quais são gratos; 
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2. O objetivo é mostrar para à criança o valor existente nos pequenos gestos do dia 

a dia; 

3. Ao sentar-se com seu pequeno no chão, divirta-se com ele, espalhe brinquedos 

dentro da roda formada, e em um diálogo leve, transmita a importância em sermos 

gratos! 

 

E você, já agradeceu por algo hoje? 

 

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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