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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: 03/05/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Retratos da minha família. 

 

Objetivos específicos: 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

● Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

● Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com 

quem convive (EI01EF01); 

● Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

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

 

Proposta pedagógica: 

A família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos por toda vida, portanto, 

é a base para a formação de qualquer indivíduo. 

Através de pesquisas e entrevistas, foi descoberto que imagens da família desfrutando a 

vida despertam um forte senso de si mesmas, capaz de auxiliar a criança a se sentir mais 

ligada às pessoas de seu convívio. 

Portanto, hoje nós iremos proporcionar para os nossos pequenos um momento de 

recordações vividos pela família através de fotos registradas.  

 

Materiais: 

- Fotos da família (impressas); 

- Fita adesiva; 

- Espaço para anexar as fotos. 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável pela atividade deverá anexar as fotos escolhidas em um lugar de 

fácil acesso visual para a criança. Depois de pronto, convide a criança para ir ao 

ambiente observar as fotos.  

Apresente uma por vez, citando o nome de cada pessoa que aparece nas fotos, para 

que desta forma o pequeno reconheça os seus familiares. 

 

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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