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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Professoras: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B   Data: 18/01/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Conhecendo a minha professora. 

 

Objetivos específicos: 

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

convívio social (EI01EO06); 

 ● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

O papel da professora de berçário vai além de cuidar, limpar e alimentar, ela interage 

com as crianças e promove interação entre elas, brinca, conversa e juntos adquirem 

conhecimentos importantes para as crianças. Por isso é fundamental que a criança 

conheça e tenha familiaridade a pessoa que irá direcionar esses novos conhecimentos.  

Como ainda estamos trabalhando de forma remota hoje as crianças irão assistir a um 

vídeo com a apresentação da professora da turma.  

 

Materiais: 

-Equipamento para transmitir o vídeo; 

-Colchão/colchonetes/almofadas.  

 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente converse com a criança explicando que ela vai assistir a um vídeo para 

conhecer uma pessoa que irá enviar diariamente diversas atividades que irão contribuir 

com o seu desenvolvimento, que é sua professora!  

Prepare um ambiente aconchegante, em seguida convide a criança para assistir a um 

vídeo que será disponibilizado via WhatsApp.  
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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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