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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: 20/05/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 18: Receba este presente em forma de gratidão!  

 

Objetivos específicos: 

● Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. 

(EI01EO04) 

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

(EI01TS02) 

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

 

Proposta pedagógica: 

A gratidão é um dos valores mais apreciados e respeitados na hora de educar as 

crianças. Aprender a dizer “obrigado” ou agradecer colabora com o bem-estar 

e reconhecimento da criança.  

Deste modo, para concluir nossa proposta pedagógica sobre a gratidão, iremos realizar 

uma linda troca de presentes entre a criança e seus familiares. Vamos lá? 

 

Materiais: 

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

- Folha de sulfite. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável pela atividade, deverá convidar a criança para confeccionarem um 

lindo cartão de presente para vocês. 

https://br.guiainfantil.com/materias/natalconto-de-natal-para-criancas-de-charles-dickens/
https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/valoreseducar-a-crianca-com-valores-a-compaixao/
https://br.guiainfantil.com/auto-estima/176-a-auto-estima-e-as-criancas.html
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No primeiro momento, disponibilize para a criança uma folha de sulfite e materiais 

riscantes a sua escolha. Peça para o pequeno que ele faça lindos traços na folha, 

confeccionando um belo cartão para presentear alguém da sua família.  

O familiar escolhido, por sua vez também deverá confeccionar um cartão para 

presentear a criança, fazendo essa troca de presentes, enfatizando sempre a importância 

de agradecer pelas pequenas coisas ou ações. 

 

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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http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

