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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                          Data: 25/01/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Quem sou eu? 

 

Objetivos específicos: 

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

convívio social. (EI01EO06); 

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

quem convive (EI01EF01); 

● Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06). 

 

Proposta pedagógica: 

A construção da identidade se inicia através das interações da criança com seu meio 

social, que no qual acontece em primeiro momento no âmbito familiar e logo depois à 

creche/escola. A inserção da criança nos espaços de Educação Infantil se faz um 

universo social diferente daquele conquistado com a família, favorecendo novas 

interações e ampliando, desta maneira, seus conhecimentos a respeito de si e dos outros. 

Considerando o momento em que estamos vivendo, devido a pandemia mundial 

causada pelo COVID-19, houve por necessidade o afastamento social entre as pessoas, 

onde muitas famílias não se conhecem, por isso, convido vocês familiares a separarem 

algumas fotos da trajetória da criança com as pessoas de seu convívio afetivo, para 

assim realizarem juntos uma observação dos momentos registrados.  

 

Materiais: 

- Fotos reveladas (mais antigas e atuais) ou digitais pelo dispositivo que têm acesso para 

abrirem e verem juntos; 

- Fita adesiva (se necessário). 
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Sugestões para as famílias: 

Após selecionar as fotos, coloque-as em um ambiente para apreciação do modo que 

puderem em casa, de forma acessível para os pequenos. Por exemplo: presas com fita na 

parede ou em algum móvel, fixadas em um mural, quadro de fotos ou mesmo via 

apresentação digital, ainda que no celular. É importante que incentivem a criança a 

participar da escolha e explorar as fotos a partir de seus interesses. Um familiar deve 

dialogar sempre com ela, para nomear pessoas, situações, locais etc., bem como suas 

ações e reações frente às imagens. Para ficar mais divertido, podem cantar uma música 

associada a uma foto ou pessoa, ou sobre alguma passagem que tiveram. Essa atividade 

pode ser bem gostosa e cheia de lembranças boas, o que aprofunda o vínculo familiar e 

gera segurança. 

 

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 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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