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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 16/03/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 11: Sentindo os elementos da natureza.  

 

 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer o seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05); 

● Explorar e descobrir as propriedades de objetos de materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01); 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando e fazendo descobertas 

(EI01ET03); 

 

Proposta pedagógica: 

Neste momento, é importante incentivar a criança a vivenciar experiências de contato 

com a natureza da forma que seja possível, devido à necessidade de distanciamento 

social para preservação da saúde. 

Sendo assim, que tal preparar um espaço para o pequeno explorar os elementos da 

natureza dentro da nossa casa de forma que possa sentir as texturas com os pés? 

 

Materiais: 

- Elementos simples da natureza (terra, água, folhas, cascalhos de arvores, gravetos, 

flores etc.) 

 

 Sugestão para as famílias: 

Para o desenvolvimento seguro e agradável da proposta, é essencial que um adulto 

mediador organize antecipadamente os materiais e o espaço. 
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Feito isso, convide a criança para explorar os elementos encontrados da natureza, 

incentivando-a a caminhar por cima desses materiais e sentir suas diferentes texturas 

com os pés.  

Caso a criança ainda não esteja se locomovendo leve os materiais próximos a ela, 

passando-os em seus pés para que assim, ela possa perceber que é possível conhecer 

diferentes sensações através dos pés.  

 

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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