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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 04/06/2020 (quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Livre escolha e construção da minha 

comunidade. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

● Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

● Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06); 

● Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças 

entre eles (EI01ET05); 

● Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, 

etc.) (EI02ET05). 

 

Resumo: 

Brincar de construir casas ou outras estruturas com materiais diversificados é uma 

excelente maneira de desenvolver a atividade das crianças. Elas aprendem a encontrar 

novos usos para os materiais e conseguem perceber que existem maneiras diferentes de 

chegar num determinado resultado. 
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 Materiais: 

- Blocos lógicos de encaixe; 

- Sucatas (cones de linha de costura, rolos de papel higiênico, caixinhas de remédio 

vazias, copinhos de iogurte, etc.). 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 40 minutos. 

 

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. 

 

Observe Atentamente: 

Observar a relação da criança com o adulto (Como a criança reage ao ser convidada a 

realizar a atividade proposta? Demonstra interesse?); Observar a forma que a criança 

brinca (Quais materiais ao seu alcance gera mais interesse? Quais as falas da criança 

durante a brincadeira?). 

 

O que fazer durante? 

1 – Em um espaço amplo, coloque os materiais de fácil acesso da família para iniciarem 

a brincadeira; 

2 – Converse com a criança que irão construir a sua comunidade com materiais e que 

para isso será necessário compartilhar os materiais entre vocês; 

3 – Deixe que a criança escolha os objetos que lhe chamem mais a atenção; 

4 – Busque alinhar as intervenções de construções e uso de materiais, com o objetivo de 

ajudar a criança a partir dos interesses, critérios de construção, desejos e necessidades 

dela. Destaque o tamanho dos objetos, cores, peso, forma, etc.; 

5 - Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da atividade. Proponha que 

organizem os materiais utilizados; 
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6 – Durante a organização você pode conversar com a criança sobre a experiência que 

tiveram. 

 

Links importantes: 

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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