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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 12/08/2020 

Título da Atividade: A árvore da gratidão. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, 

revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.) (EI01EF07); 

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

descobertas (EI01ET03);  

•  Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão.) (EI01EF06). 

 

Resumo: 

A gratidão é um dos valores mais apreciados e respeitados na hora de educar os pequenos. 

Aprender a dizer “obrigado” contribui com o bem estar e reconhecimento da criança. Pais 

agradecidos e atenciosos criarão filhos agradecidos e atenciosos. 

Por isso, iremos aproveitar este momento para agradecer a tudo o que nós temos, construindo 

a árvore da gratidão, e nela iremos colocar figuras retiradas de revistas, com imagens de 

objetos e situações que vivenciamos em nosso dia-a-dia, que na qual devemos ser gratos.   

 

Preparação: 

Materiais: 

• Galhos e folhas de árvores;  

• Pote; 

• Areia ou pedras; 

• Resvistas.  

 

Espaços: 

Como esta atividade e trata da construção de uma árvore, sugiro que ela seja realizada em um 

ambiente amplo e aberto, como varanda, garagem ou quintal, mas que não apresente riscos para 

o bebê.    

https://br.guiainfantil.com/materias/natalconto-de-natal-para-criancas-de-charles-dickens/
https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/valoreseducar-a-crianca-com-valores-a-compaixao/
https://br.guiainfantil.com/auto-estima/176-a-auto-estima-e-as-criancas.html
https://br.guiainfantil.com/dialogo-na-familia/328-tipos-de-pais-e-a-comunicacao.html
https://br.guiainfantil.com/dialogo-na-familia/328-tipos-de-pais-e-a-comunicacao.html
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

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 se a criança irá demonstrar interesse pelo o que está sendo proposto. Caso perceba 

alguma distração, procure interagir com a criança demonstrando que as imagens que aparecem 

na revista são semelhantes à do seu dia-a-dia.   

Atenção: Observe se a criança não irá picar os papeis em pequenas partes, pois caso ela os 

coloque na boca, há riscos de engasgo.   

 

O que fazer durante? 

Inicialmente deixe a árvore preparada, colocando areia ou pedrinhas no pote, os galhos e as 

folhas de uma árvore de verdade. Em seguida entregue a revista para a criança, permitindo a 

exploração, sente ao lado dela e comece a sinalizar quando houver alguma imagem semelhante 

com objetos e situações que a família de vocês vivencia no dia-a-dia.   

Recorte as figuras anexando-as na árvore, após pronta, reúna a família e agradeça juntamente 

com a crianças por todas as figuras que vocês colocaram na árvore.   

Coloque a árvore em um local da casa em que todos possam ver, e sempre que passar por ela 

lembre-se de agradecer! 
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Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://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 

 

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

