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              Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 01/07/2020  

Título da Atividade: Hidratando nosso corpo.   

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01);  

*Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas(EI01ET03); 

*Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar (EI01CG04).  

 

Resumo 

A água tem um papel fundamental na nossa vida, por isso hoje nós iremos apresentá-la 

para a criança dizendo quais são seus principais benefícios. Oferecer a água para que a 

ela veja e beba possibilitando a hidratação do seu corpo. 

Em seguida iremos ilustrar esta atividade apresentando a música “De gotinha em 

gotinha”, do “Palavra Cantada”.  

 

Materiais: 
● 1 copo em que a criança bebe água com frequência (Com água); 

● 1 garrafa transparente com água (para encenação); 

● Música “De gotinha em gotinha” do “Palavra cantada”. 

 

Espaço:  
Para esta atividade o espaço não precisa ser muito grande, porém é necessário o adulto 

mediador perceba se não haverá nenhum tipo de risco para o bebê.     

  

Tempo sugerido:   

20 minutos.  

 

Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico.  
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Observe atentamente:  
Observe se a criança esta atenta ao que esta sendo passado, caso ela se distraia com 

facilidade procure entregar um copinho vazio que é servida a água com mais frequência,  

na mão dela para que assim, possa ser realizada a associação do que o adulto esta 

explicando com a água é tomada todos os dias.    

 

O que fazer durante:  
Segure o copo em sua mão e comece a falar sobre a água, fazendo um pouco de suspense, dizendo: 

_sabe o que tem neste copo, um liquido muito precioso, que sem ele ninguém conseguiria sobreviver, e 

sabia que você toma todos os dias! Sabe como se chama este liquido? Água!!!! 

_ela faz muito bem para o nosso corpo! Como por exemplo deixando nossa pele bonita, hidratando 

nosso corpinho, ajudando a gente não ficar doente e assim nos ajudando a ter uma vida mais saudável! 

Após esta narração, ofereça a água para ela beber. Em seguida pegue a garrafa transparente, coloque 

água dentro dela e cante com a criança a música “De gotinha em gotinha” do “Palavra Cantada”, sempre 

que for mencionada a palavra Água, levante a garrafa, sinalizando que o que está falando na música é o 

que está dentro da garrafa. Quando a música terminar permita que ela explore a garrafa. 

 

 

 

 

 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Música “De gotinha em gotinha”: https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A 
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