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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                          Data: 22/01/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Quem cuida de mim. 

 

Objetivos específicos: 

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

materiais, objetos, brinquedos. (EI01EO03) 

• Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, 

palavras. (EI01EO04) 

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

convívio social. (EI01EO06) 

 

Proposta pedagógica: 

Conforme bem sabemos, em tempos de pandemia, muitos precisaram reorganizar suas 

rotinas, bem como a rotina dos demais membros da casa, neste caso, também as 

crianças.  

Muitos de vocês pais e/ou responsáveis, precisam deslocar-se até o trabalho em busca 

de sua renda mensal, estando a criança sob a responsabilidade de uma terceira pessoa de 

confiança. 

Assim, tendo em vista que os cuidados básicos da criança devem ser mantidos 

(independente das circunstâncias), como a alimentação, higiene, saúde, lazer, 

afetividade, vínculos, entre outros, nossa proposta de atividade de hoje, consiste na 

informação quanto a observação de tais cuidados para com à criança, ou seja, nestes 

tempos de pandemia, quem vem cuidando de nossos pequenos? 
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Materiais: 

- Celular para tirar fotos ou vídeos. 

 

Sugestões para as famílias: 

Para a realização da atividade/questão proposta, basta o adulto (aquele responsável por 

acompanhar as atividades remotas), registrar uma linda foto da criança tendo do lado 

seu respectivo responsável. Em seguida, compartilhe no nosso grupo de WhatsApp.  

Na legenda da foto, o adulto responsável deverá apresentar de forma breve, quem é a 

pessoa incumbida por cuidar da criança nestes tempos de pandemia, com quem ela fica 

diariamente. Ex.: Mãe, pai, avó, avô, tio, tia, babá, entre outros.  

 

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/atividades-remotas. 

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

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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