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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  
 

Professoras: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B   Data: 27/01/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Meu nome é? 

 

Objetivos específicos: 

• Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI01TS03) 

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

com quem convive. (EI01EF01) 

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler 

histórias e ao cantar. (EI01EF05) 

 

Proposta pedagógica: 

Nossa proposta de atividade desta quarta-feira, será embasada no reconhecimento da 

criança quanto ao nome. E para desenvolver este reconhecimento, utilizaremos seu 

contato visual e a musicalização.  

A música tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, ajudando não só 

na socialização, como também no processo de aquisição da linguagem e na 

consolidação da autoconfiança. 

 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Giz de cera, ou tinta guache. 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente, o adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá escrever o nome 

da criança em uma folha de sulfite, em seguida, peça a criança para colorir seu nome, 

utilizando giz de cera, tinta guache ou qualquer outro material disponível em casa.  
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Feito isso, repita à criança por algumas vezes o seu nome, apontando para a escrita 

contida na folha de sulfite, permitindo e estimulando este contato visual. 

Agora, utilizando a escrita na folha de sulfite, o adulto deve convidar a criança para 

cantarem juntos a canção “se eu fosse um peixinho”, e dentro da canção mencionar o 

nome da criança, repetindo a canção por algumas vezes. 

A canoa virou 

Pois deixaram ela virar 

Foi por causa do(a) (Nome da criança) 

Que não soube remar 

Se eu fosse um peixinho 

E soubesse nadar 

Eu tirava (Nome da criança) 

Do fundo do mar 

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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