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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

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

Título da Atividade: Piquenique o quintal.  

 

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);  

*Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03).  

 

Resumo 

Na proposta de hoje nos iramos transformar um simples lanche da tarde em um delicioso 

piquenique. Como no momento não podemos sair de casa vamos aproveitar o espaço em casa 

ao ar livre ou até mesmo no chão da sala.   

Durante o piquenique os pais ou os adultos responsáveis pelo desenvolvimento da atividade, 

converse com a criança, como eram celebrados os momentos em família, quando não saiam de 

casa.  

  

Materiais: 
● Alimentos que serão consumidos durante um lanchinho;  

● Toalha para forrar o chão. 

 

Espaço:  
É necessário que o espaço seja aberto, para que a criança possa se alimentar em um local 

diferente do que ela é acostumada em seu cotidiano, e assim saia um pouco fora da rotina.  

  

Tempo sugerido:   

30 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:  

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? Se a 

criança está gostando dos alimentos oferecidos. Observe atentamente se a criança vai 

levar o alimento na boca, e se gostou do sabor. 

 

O que fazer durante:  

Estenda o pano no lugar escolhido para a execução da atividade, coloque os alimentos de forma visível 

para que a criança consiga visualizar todos e escolher os que tem maior preferência. Deixa que ela coma 

à vontade.   

Enquanto ela se delicia com os alimentos, coloque um som ambiente agradável e conte para a criança 

como eram os momentos de lazer e brincadeiras quando vocês ainda eram crianças, com certeza este 

piquenique será marcado de uma forma muita especial na vida do seu bebê. 

 

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 “Piquenique no quintal”: https://www.youtube.com/watch?v=9USjeZDzTOM 
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