
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 27/04/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 09: Percepção visual através das sombras! 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02); 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

● Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05); 

● Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02). 

 

Proposta pedagógica: 

Perceber a luz é o caminho inicial para o desenvolvimento da visão. Onde e como a luz 

incide ativará de forma diferente o sistema visual e, portanto, desenvolverá habilidades 

visuais diferentes.  

Nos primeiros meses de vida a percepção de movimento é mais aguçada que a de 

formas, pois a visão periférica é a mais desenvolvida. Por isso os brinquedos com listras 

e padrões em contraste preto e branco chamam primeiro a atenção. 

Atividades de estimulação visual com esse fim baseiam-se principalmente no 

direcionamento da luz da lanterna para um objeto, ou apenas em formação das sombras. 

 

Materiais: 

- Objetos (brinquedos, potes etc.); 

- Luz solar; 
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- Luz da lanterna. 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente o adulto responsável por acompanhar a atividade deverá selecionar 

alguns objetos, incluindo brinquedos, potes etc. 

Reduza a iluminação do ambiente (nem escuro, nem claro), para que o estímulo 

luminoso se destaque. 

Trabalhe com um objeto de cada vez (aumente a complexidade e quantidade de 

estímulos gradualmente. Dependendo da maturidade neurológica da criança, menos é 

mais).  

Incentive o pequeno a levar sua própria mão na sombra. Permita que toque por instantes 

o objeto e perceba as diferentes formas e texturas.  

Notar o interesse da criança ao pegar o objeto é também uma forma de avaliação de sua 

percepção visual e da sua capacidade de coordenação olho-mão. 

 

Observação: Poderá utilizar também a luz solar, e incentivar a criança a observar a sua 

própria sombra que será refletida no chão.  

 

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. 

  

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


