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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: 09/06/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 04: Palavrinhas mágicas. 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos (EI01EO01);  

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

convívio social (EI01EO06); 

● Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02). 

 

Proposta pedagógica: 

O uso das palavras mágicas na convivência diária reduz as tensões e ajuda a formar 

adultos prestativos e agradecidos. Orienta as crianças com bons modos em cada fase da 

infância e contribui para que sejam sempre respeitosos.  

São tão simples de usar “Com licença”, “Por favor” e “Obrigado(a)”. E, sabe por que 

que elas são mágicas? Porque elas têm o poder de transformar nossas crianças em 

adultos melhores.  

Sendo assim hoje nós iremos ensinar para os nossos pequenos as palavrinhas mágicas, 

através de uma música educativa. 

 

Materiais: 

- Brinquedos da criança; 

- Música disponível no grupo de WhatsApp. 

 

Sugestões para as famílias: 
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Inicialmente o adulto mediador irá dialogar com a criança relembrando algumas 

palavrinhas mágicas essenciais para utilizarmos no nosso dia a dia (exemplo: por favor, 

muito obrigado, com licença, entre outras).  

Em seguida, coloque a música “Palavrinhas Mágicas”, que será disponibilizada via 

WhatsApp, para incentivar essa aprendizagem importante.  

Realize a atividade com alegria e entusiasmo para que a criança possa perceber que 

essas palavras são fundamentais para nossa vida.  

 

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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