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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: 15/02/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 11: Uma história de carnaval. 

 

Objetivos específicos: 

● Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

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

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

(EI01EF02); 

 

Proposta pedagógica: 

Com intuito de diminuir os impactos causados pelo isolamento social, decorrentes da 

pandemia por COVID 19, o carnaval deste ano foi cancelado. Mas, para não passarmos 

em branco, que tal organizarmos um carnaval domiciliar com a nossa família?  

Os momentos em família são estimulantes ao desenvolvimento social e emocional das 

crianças, assim, a atividade proposta de hoje busca desenvolver estas entre outras 

habilidades como a linguagem oral, percepção visual e auditiva e construir a noção de 

respeito às diferenças através do teatro virtual da adaptação da história “O Carnaval do 

Jabuti” de Walmir Ayala. 

 

Materiais: 

- Vídeo disponível no grupo de WhatsApp; 

- Celular ou outro equipamento para assistir o vídeo; 

- Colchão, colchonete, almofadas etc. 

 

Sugestões para as famílias: 
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Organize um ambiente aconchegante com almofadas, para que possam assistir juntos 

em família, ao teatro encenado pelas colaboradoras da Creche Menino Jesus. Após o 

término da história, inicie uma conversa com a criança sobre o seu entendimento em 

relação aos animais e suas atitudes. 

 

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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