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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: 10/02/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 08: Meu personagem favorito é... 

 

Objetivos específicos: 

● Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03);  

● Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06). 

 

Proposta pedagógica: 

As crianças bem pequenas se interessam por histórias e levam elementos de sua 

narrativa para suas brincadeiras de faz de conta. Elas fazem isso como uma forma de 

atribuir significado às coisas que acontecem com elas no dia a dia, as ideias que 

preenchem seu imaginário, como uma forma de entender as pessoas e seus 

comportamentos. Isso é possível pelo caráter atemporal e universal que as histórias 

possuem.  

Nesse contexto, propiciar atividades nas quais as crianças possam conhecer um 

repertório rico de histórias clássicas, com temas universais, e incentivar as brincadeiras 

das crianças, contribui para a ampliação e aprofundamento de suas experiências. Esta é 

uma excelente forma de favorecer novas aprendizagens e contribuir para suas 

conquistas de desenvolvimento. 

 

Materiais: 

- Imagens e adereços que possam caracterizar o personagem preferido da criança. 

 

Sugestões para as famílias: 
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Para realizar esta atividade, organize um espaço tranquilo e conte uma breve história 

para a criança sobre o seu personagem favorito. Explore os elementos dessa história, 

tais como imagens dos personagens, cenários, acessórios usados pelos personagens etc. 

Após a contação da história, convide a criança para brincar de faz-de-conta, oferecendo 

a ela os adereços de casa separados previamente e permitindo que explore o espaço 

preparado com vários objetos para brincar e utilizar como quiser. Ao final da 

brincadeira, proponha a criança, que guarde algum adereço no baú de memórias 

confeccionado anteriormente. É interessante que a família possa brincar junto, 

embarcando na fantasia do faz-de-conta, apoiando as iniciativas da criança e ampliando 

seu universo de brincadeiras. 

 

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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