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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 13/10/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 05: Frutinhas do pomar. 

 

Objetivos específicos: 

• Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI01TS03); 

•  Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas; 

(EI01EF02); 

• Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes 

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

Proposta pedagógica: 

Chegou a vez de nós explorarmos os pomares, seja como um empreendimento visando 

lucros, a melhoria da qualidade de vida ou o lazer, o pomar tem seu lugar e sua 

necessidade numa propriedade rural. O cultivo de fruteiras é de grande importância para 

a melhoria da qualidade nutritiva da alimentação e, consequentemente, para a melhoria 

da saúde das famílias. 

Sendo assim hoje apresentaremos algumas frutas, para os nossos pequenos, utilizando 

como apoio uma divertida canção do “Palavra Cantada” chamada: “Pomar”, que além 

de falar os nomes das frutas, ensina de onde elas vêm.  

 

Materiais: 

- Materiais riscantes, como: lápis de cor, giz de cera ou canetinhas; 

-Cartolina ou folha sulfite; 

-Música que será enviada pelo WhatsApp. 
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Sugestões para as famílias: 

Previamente ouça a música “Pomar” do “Palavra Cantada”, antando a sequencia de 

frutas que será mencionada na canção, em seguida desenhe as frutas que a criança tenha 

maior familiaridade na folha sulfite pintando-as da cor correspondente.  

Depois coloque a criança sentada de forma confortável e coloque a música para ser 

reproduzida. Mostrando a fruta de acordo com a música. 

Atenção: Caso seja encontrado as imagens das frutas em panfletos ou até mesmo a 

própria fruta, poderá utilizá-las no lugar dos desenhos.  

 

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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