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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  
 

Professoras: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B   Data: 20/01/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Vamos conhecer os ambientes da nossa creche? 

 

Objetivos específicos: 

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

formas de expressão (EI01EF06); 

● Conhecer e manipulas materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.). 

 

Proposta pedagógica: 

A creche poderá ser o primeiro espaço diferente do núcleo familiar frequentado pela 

criança e ela precisa se sentir segura e acolhida para explorar o novo e construir 

vínculos com amiguinhos e educadoras. Dessa forma, apresente o pequeno vídeo 

proposto, para que os pequenos possam conhecer e observar os ambientes da creche.  

 

Materiais: 

- Vídeo disponível no grupo de WhatsApp. 

 

Sugestões para as famílias: 

Utilizem a linguagem oral de maneira simples e objetiva neste momento para a criança 

ir se familiarizando com o novo ambiente que em breve frequentarão. 
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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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