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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 13/09/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 06: Sapo, um amigo para seu jardim!  

 

Objetivos específicos: 

● Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02); 

● Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com 

quem convive (EI01EF01); 

● Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03). 

 

Proposta pedagógica: 

Existem um conjunto de plantas e práticas que naturalmente atraem pequenos animais 

para um jardim. Dependendo da dimensão do jardim e localização do mesmo, animais 

como as minhocas, as abelhas, as borboletas, os pássaros, sapos, aranhas e lagartos, são 

benéficos no seu jardim. 

Muitas vezes, esses animais provocam nas crianças reações diversas: medo, aflição, 

curiosidade, vontade de pegar, de pisar, de tocar, de seguir etc.  

Sendo assim, no decorrer desta semana vamos aproveitar para conhecer um pouquinho 

sobre esses amiguinhos do jardim, começando então pelo sapo, que se alimenta de 

insetos e suas larvas, ajudando no controle de certas pragas no ambiente. 

 

Materiais: 

- Folha de sulfite (ou qualquer outra que tenha em casa); 

- Materiais riscantes (canetinha, giz de cera, tinta guache etc.) de preferência na cor 

verde. 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável deverá iniciar a proposta pedagógica dialogando com a criança 

sobre os animais de jardim, falando principalmente sobre o sapo e suas características 

(onde vive, o som que emite etc.).  Assim, disponibilize para o pequeno, os materiais 

riscantes e a folha sulfite para colorir livremente. Em seguida, confeccione um fantoche 

de sapo, utilizando a mesma folha, conforme o vídeo explicativo sugerido pela 

educadora. Ao finalizar, proporcione um momento de interação com a criança, 

propondo que o sapo “converse, cante e brinque” neste momento, imitando ainda os 

movimentos desse animalzinho. 

Com o fantoche ainda em mãos, recite os versinhos a seguir destacando o nome das 

pessoas que moram na casa. 

 

Se eu fosse um sapinho... 

Se eu fosse um sapinho 

E soubesse pular 

Levava o (a) (nome da criança) 

Para Passear! 

 

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. 
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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 

 
 


