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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 
 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 10/11/2020 

Título da Atividade: Tirando leite. 

  

Objetivos 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); 

• Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04). 

 

Resumo: 

Uma das festas mais conhecidas de nossa cidade é a “Festa do leite” que iniciou no ano de 

1968, e desde de então vem atraindo cada vez mais turistas, inicialmente ela acontecia nas 

dependências do antigo “Instituto Agrícola de Menores”, que depois foi transformado em 

FEBEM. A grande repercussão da festa fez com que o prefeito da época iniciasse a 

construção de um parque permanente de exposições, onde hoje é o Centro de Eventos Antônio 

Carlos Prado Baptista, que ficou popularmente conhecido como Recinto da Festa do Leite. A 

Festa do Leite foi idealizada por pecuaristas batataienses com a finalidade de incentivar e 

promover a pecuária Regional e incrementar o consumo de leite e seus derivados. 

Portanto hoje nós iremos mostrar para as crianças, de onde vem o leite que é ingerido por 

todos nós diariamente. Em seguida eles irão realizar uma simulação de uma retirada de leite.  

utilizando bexiga com água de arroz.  

Materiais: 
• Bexiga; 

• Água de arroz; 

• Funil; 

• Barbante; 

• Tesoura (para uso exclusivo do adulto); 

• Bacia. 

 

Espaços:  
Sugiro que esta atividade aconteça em um local onde o piso não seja escorregadio, já que eles 

irão mexer com água durante a simulação de uma retirada de leite.   

 

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 
Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ao ver a bexiga com água, será que ela irá apresentar 

receio, ou irá querer pegar para ver o que tem dentro dela? 

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Inicialmente apresente as imagens de pessoas tirando leite, que serão disponibilizadas via 

whatsApp.  

 Em seguida coloque a água que é lavado o arroz dentro da bexiga com um funil (para que 

ela fique parecida com o leite), amarre a bexiga em um barbante na alturada criança, com 

uma bacia em baixo e faça um pequeno furo.   

Incentive a criança a apertar a bexiga para que o leite possa sair,e cair na bacia, com certeza 

será uma experiência muito divertida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Link importante:  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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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