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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: 16/06/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 07: Tem hora pra tudo. 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos (EI01EO01);  

● Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao 

convívio social (EI01EO06); 

● Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO01); 

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

(EI01EF02). 

 

Proposta pedagógica: 

Ter um ambiente amoroso e acolhedor, permeado por atitudes positivas é essencial para 

que as crianças sintam confiança e segurança. É preciso também entender a 

personalidade dos pequenos. Cada criança reage de forma diferente aos estímulos e 

compreender qual o melhor jeito de abordar a temática da responsabilidade é o primeiro 

passo. 

São muitos aspectos que devem ser trabalhados. A criança precisa entender que tão 

importante quanto aos cuidados pessoais é a relação com a sociedade, com o consumo 

consciente e o comprometimento com o outro. São diversas facetas que constroem um 

comportamento responsável nesta faixa etária, como por exemplo: incentivar a criança a 

se alimentar sozinha, guardar os próprios brinquedos depois de brincar, arrumar a cama, 

escovar os dentes, participar da escolha da própria roupa etc. 
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Então, para colocarmos em prática essa habilidade, que tal cantarmos juntos uma 

música divertida acompanhada com alguns objetos de casa? Ah, mas depois vocês serão 

os responsáveis por organizá-los no lugar. Vamos lá? 

 

Materiais: 

- Objetos de casa (potinhos, colheres, bacias etc.); 

- Música disponível no grupo de WhatsApp. 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente o adulto mediador irá dialogar com a criança sobre a responsabilidade que 

devemos ter em nosso meio social. 

Em seguida, coloque a música “Tem Hora Pra Tudo”, que será disponibilizada via 

WhatsApp, para incentivar essa habilidade.  

Proponha que utilizem alguns objetos de casa para acompanhar a música como forma de 

instrumentos. 

Ao final da proposta, sugira que organizem juntos os objetos no lugar. 

 

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 

 
 


