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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 17/03/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 11: Comparando e experimentando. 

 

 

Objetivos específicos: 

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

higiene, brincadeira e descanso. (EI01EO05) 

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

fazendo descobertas. (EI01ET03) 

• Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e 

semelhanças entre eles. (EI01ET05)  

 

Proposta pedagógica: 

As crianças na primeira infância aprendem através das experiências vividas e do 

concreto, assim, buscando propiciar momentos em que possam desenvolver, através do 

tato, as noções de duro e mole. 

Para viabilizar novas aprendizagens as crianças deverão ter disponíveis macarrões para 

sentir sua textura dura antes do cozimento e com o auxílio e supervisão de um adulto, 

observar a transformação de textura dura para mole.  

 

Materiais: 

- Macarrões (Qualquer tipo, penne, espaguete, cortadinho, parafuso etc.); 

- Panela com água para cozimento (ação que deve ser executada exclusivamente pelo 

adulto). 
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Sugestões para as famílias: 

Inicie o desenvolvimento da atividade permitindo que a criança participe manuseando 

os macarrões antes e depois de cozidos e frios, para que assim ela possa realizar suas 

descobertas. 

Dê liberdade para que ela explore a textura dos macarrões tanto antes do cozimento 

quanto depois, participe da experiência incentivando-a e tomando os cuidados 

necessários para evitar acidentes. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

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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http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

