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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: 11/08/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 04: O que tem na minha comunidade? 

 

Objetivos específicos: 

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

formas de expressão (EI01EF06); 

● Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita (EI01EF09); 

● Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02). 

 

Proposta pedagógica: 

A escola, principalmente a de educação infantil, tem um papel fundamental no 

desenvolvimento das crianças e na construção da cidadania.  

A cidade e o bairro onde as crianças nascem e vivem faz parte da vida delas, portanto, é 

primordial que elas o conheçam e tenha familiaridade com esses ambientes.  

Sendo assim na proposta pedagógica de hoje nós iremos relembrar os lugares que se 

destacam em nosso bairro. E depois iremos convidar a criança para fazer um lindo 

desenho do seu local favorito.   

 

Materiais: 

- Uma folha de sulfite; 

- Materiais riscantes (lápis de cor, canetinha ou giz de cera). 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicie a atividade relembrando com a criança os pontos mais marcantes existentes no 

bairro em que ela reside.  

http://educacaoinfantil.aix.com.br/6-dicas-para-aumentar-de-vez-captacao-de-alunos-da-sua-escola-infantil/
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Em seguida ofereça para seu pequeno alguns materiais riscantes como, lápis de cor, giz 

de cera, canetinha, tinta guache, entre outros, incentivando-a a desenhar um lugar 

existente no bairro que ela apresenta maior interesse, como parquinho, mercearia, pista 

de skate, quadra de esportes etc.    

Depois que o desenho já estiver pronto, exponha-o em algum local que tenha maior 

visibilidade para que a criança vá se familiarizando com as suas confecções. 

 

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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