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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 03/11/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 01: De gotinha em gotinha.  

 

Objetivos específicos: 

• 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); 

• Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03). 

 

Proposta pedagógica: 

Água é um bem finito e, por isso, desde muito cedo deve-se ensinar para 

as crianças a importância de economizá-la para que seja algo natural pela vida inteira. 

Isso se chama educação sustentável. Levando em consideração que as crianças imitam 

os adultos, o bom exemplo é sempre a melhor opção. 

Sendo assim hoje nós iremos incentivar nossos pequenos a fechar uma torneira 

explicando sobre a importância de cada gotinha de água ao som de uma linda canção 

chamada “De gotinha em gotinha” do grupo “Palavra Cantada”, que enfatiza a 

economia e a conservação da água. 

Além desta atividade colaborar com a construção da conscientização em relação a 

economia do consumo de água, ela também contribui com o desenvolvimento da 

coordenação motora fina, no momento em que a criança irá rosquear a torneira.  

 

Materiais: 

-Torneira de água; 
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-Música que será disponibilizada via Whats App. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá inicialmente ter 

uma breve conversa falando sobre a importância da água em nossas vidas, enfatizado a 

economia e a conservação, explicando com palavras simples que se haver muito 

desperdício pode ser que iremos ficar sem água no futuro. 

Em seguida coloque a música em questão, para que a criança possa ouvi-la, depois leve 

a criança até uma torneira, e incentive ela a abrir e fechar, para que desta forma seu 

pequeno possa perceber que ao fechar a torneira estamos contribuindo com a economia 

da água.  

 

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/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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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