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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: 24/11/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 09: Se essa rua fosse minha. 

 

Objetivos específicos: 

● Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando as ilustrações e 

os movimentos de leitura do adulto-leitor, modo de segurar o portador e de virar as 

páginas (EI01EF03); 

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

(EI01EF02);  

● Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto 

leitor. (EI01EF04). 

 

Proposta pedagógica:  

Em nossa proposta pedagógica de hoje nós iremos proporcionar para os nossos 

pequenos um momento agradável de leitura com o poema: “Se Essa Rua Fosse Minha” 

escrito por Eduardo Amos.  

Neste poema será apresentado de forma geral como seria se todos contribuíssem com a 

limpeza da nossa rua e dos espaços em que frequentamos, após esta leitura o adulto 

mediador irá realizar uma reflexão do que é necessário fazermos para que consigamos 

contribuir para que nosso futuro seja melhor em relação a poluição do nosso planeta. 

 

Materiais:  

- Poema que será disponibilizado via WhatsApp. 

 

Sugestões para as famílias:  
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Como se trata de leitura, é importante que o ambiente da casa escolhido, seja calmo e 

sem muitas distrações. 

Com a criança sentada de forma confortável, leia o livro modificando a voz e 

interpretando o que está sendo apresentado. No decorrer da leitura faça associações com 

a realidade (Exemplo: - Olha... No poema fala de uma rua, igual a que tem em frente a 

nossa casa!).   

Faça suspense e quando aparecer uma imagem legal, vibre junto com a criança, 

transformando estes momentos de leitura em uma verdadeira viajem. 

 

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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