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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Professoras: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B   Data: 26/01/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 02: Marcas da identidade.  

 

Objetivos específicos: 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

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

convívio social. (EI01EO06); 

● Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02). 

 

Proposta pedagógica: 

O tema da identidade na Educação Infantil é essencial no trabalho com os pequenos: da 

descoberta e conhecimento de si, bem como ao reconhecimento de suas características e 

potencialidades.  

Dentro de um determinado ambiente, eles vão aprendendo a se reconhecer, a conhecer 

os amigos e as pessoas que o cercam, por meio dos nomes que identificam cada um, 

com direitos, necessidades e vontades próprias. 

Que tal organizar um local para expor as fotos escolhidas anteriormente e as produções 

que a criança criar, de forma que ela as identifique como suas? 

 

Materiais: 

- Fotos escolhidas no dia anterior; 

- Fita adesiva; 

- Folha A4 ou outra que a família tenha em casa; 

- Riscantes diversos (tinta guache, giz de cera, canetinha, etc.). 
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Sugestões para as famílias: 

Ao organizar o local para expor as fotos e as produções juntamente com a criança, vá 

conversando com ela, mostrando sua foto, repetindo seu nome e favorecendo, assim, a 

associação das ideias quando tiverem uma produção para guardar ou expor. Mas, 

atenção, sempre que se referirem ao local, usem o nome e associem a foto à criança. 

Nesse momento, para animar, poderão ser oferecidos diferentes riscantes e folha de 

papel para o pequeno registrar livremente a sua marca e assim a expor no local. São 

momentos de brincadeira, interação e aprendizado que ficarão registrados na memória 

afetiva! 

 

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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