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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: 30/07/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 12: Nossa casa. 

 

Objetivos específicos: 

● Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03); 

● Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar (EI01EF05); 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

No decorrer das duas últimas semanas, realizamos propostas com o tema “CASA”, onde 

permitimos que nossos pequenos conhecessem mais sobre os diversos tipos de casas e 

moradias existentes entre nós, humanos e animais. 

Cada mundo cabe em cada casa. Cada casa tem seu jeito de ser! 

E nada como a nossa casa, não é mesmo? A nossa casa é exclusiva, com muito amor e 

toda especial! 

Sendo assim, para que possamos encerrar este tema com muito carinho e alegria, 

proponho utilizarmos copos de plásticos, para acompanhar o ritmo da música “Nossa 

casa”, do Mundo Bita. 

 

Materiais: 

- Copos de plástico; 

- Música “Nossa Casa” – Mundo Bita. 
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Sugestões para as famílias: 

Disponibilize os copos de plástico para a criança manusear livremente. Em seguida, 

incentive-a a bater levemente o copo no chão ou em alguma mesa para acompanhar o 

ritmo da música “Nossa Casa”, do Mundo Bita. 

Não deixe de elogiar sempre as conquistas e realizações da criança. 

 

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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