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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: 03/03/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Partes do corpo humano.  

 

Objetivos específicos: 

● Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.) (EI01EF07); 

● Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO02);  

● Desenvolver habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros (EI02CG05).  

 

Proposta pedagógica: 

O manuseio de revistas contribui muito para a futura aquisição da escrita. Estimular os 

músculos das mãos, garante que a criança tenha mais facilidade em realizar os 

movimentos necessários para desenvolver integralmente suas habilidades manuais e 

coordenação viso-motora.  

Portanto, levando tudo isso em consideração e ao nosso tema gerador iniciado, a 

atividade de hoje consiste em manusear revistas para encontrar imagens relacionadas 

com as partes do corpo humano. 

 

Materiais: 

- Revistas, jornais ou livros; 

- Folha A4 (ou qualquer outra que a família tenha em casa); 

- Tesoura (para o uso exclusivo do adulto); 

- Cola branca.  
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável pela atividade deverá disponibilizar revistas, jornais ou livros para 

a criança manusear livremente. Em seguida, convide-a para procurar algumas imagens 

que componha o corpo humano (cabeça, olhos, mãos, pés etc.). 

O adulto deverá recortar as imagens maiores de fácil manuseio para a criança e então 

propor para ela, que cole em uma folha, as imagens encontradas (passe cola no verso da 

imagem e a dê na mãozinha da criança para ela realizar a colagem na folha A4).  

Lembre-se de nomear sempre as partes encontradas e ir estimulando a criança a repetir 

as palavras. 

Para finalizar a proposta de hoje, coloque a folha em um ambiente em que a criança 

tenha acesso para ir 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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