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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Professoras: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B   Data: 21/01/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Apresentação das crianças. 

 

 

Objetivos específicos: 

● 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: 

Depois de conhecerem virtualmente a educadora responsável pela turminha, os demais 

colaboradores e os ambiente da nossa creche, é hora de vocês se apresentarem através 

de um pequeno vídeo ou fotos para nos interagirmos melhor.  

 

Materiais: 

- Celular para tirar fotos ou vídeos. 

 

Sugestões para as famílias: 

Utilizem a linguagem oral de maneira simples e objetiva neste momento destacando o 

nome da criança. Caso a família se sinta à vontade, poderá se apresentar também aos 

educadores através de fotos ou pequenos vídeos.  
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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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