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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: 04/05/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 02: Minha história. 

 

Objetivos específicos: 

● Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao 

convívio social (EI01EO06); 

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

quem convive (EI01EF01); 

● Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc. (EI01EF08). 

 

Proposta pedagógica: 

O adulto ao contar determinada história, além de permitir que a criança inicie um 

processo de construção de sua identidade social e cultural, contribui para o 

desenvolvimento da linguagem. 

Pensando nisso, hoje o adulto mediador irá contar a história da família da criança, 

utilizando os dedos como recurso para representar cada pessoa envolvida. 

 

Materiais: 

- Canetinhas; 

- Adereços simples (laços, pedaços de tecidos e fitas). 

 

Sugestões para as famílias: 

Antes de iniciar a atividade o adulto responsável deverá desenhar rostinhos em seus 

próprios dedos, simbolizando cada membro familiar que fará parte da história. É 

interessante que além de fazer os rostinhos nos dedos, seja colocado diferentes 
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acessórios, como: laços, panos, fitas, entre outros (cada dedo será um membro da 

família, por isso coloque acessórios que combinem com cada um. Exemplo: a mãe 

poderá ter um lacinho na cabeça). 

Em um ambiente confortável, convide a criança para participar da contação de história, 

falando sobre a família de forma lúdica e descontraída. Destaque momentos que foram 

importantes, marcado por uma situação feliz. 

 

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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