
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 17/02/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 13: Meu objeto de apego! 

 

Objetivos específicos: 

● Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras 

(EI01EO04); 

● Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras 

(EI01EO04); 

● Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com 

quem convive (EI01EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Os bichinhos de pano, os pequenos travesseiros e o famoso “cheirinho” são aos quais as 

crianças se apegam de tal maneira que depois de um tempo não querem mais viver sem 

eles. 

Na verdade, esses elementos têm a função de tranquilizar e trazer segurança para os 

pequenos. 

Deste modo, em nossa proposta de atividade remota desta quarta-feira, queremos 

conhecer o objeto de apego de cada criança. 

 

Materiais: 

- Objeto de apego da criança. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a atividade juntamente com a criança, deverá 

apresentar o seu objeto de apego, destacando qual foi o período em que o objeto 
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começou a fazer parte da vida da criança, em qual momento ela mais gosta de estar com 

este objeto, se a criança aceita algo semelhante ou tem que ser sempre o mesmo objeto. 

Fiquem à vontade para conduzirem a apresentação da forma que for mais fácil. 

 

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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