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Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 17/06/2020 

Título da Atividade: Preparando a terra para a plantação  

 

Objetivo de desenvolvimento:   
*Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01);   

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

descobertas (EI01ET03).  

 

Resumo 
Nesta atividade em gratidão aos trabalhadores rurais nós iremos homenageá-los, 

colocando as mãos na terra, preparando-as para a plantação como as pessoas que 

trabalham no campo fazem.   

Propiciaremos para as crianças um momento de contato com a natureza e assim sentir os 

benefícios que ela nos oferece.    

 

Materiais: 

● Terra/areia; 

● Bacia; 

● Baldinhos de areia; 

● Pazinhas. 

 

Espaço:  

Como se trata de uma atividade que envolve terra, minha sugestão é que ela seja realizada, 

no quintal da casa, simbolizando a natureza, caso não tenha quintal, pode ser em uma área 

aberta que permita que a criança sinta o sol, o vento,  veja os passarinhos, as borboletas, 

entre outros.   

 

Tempo sugerido:  

20 minutos.  
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Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe atentamente:  
A atenção deve ser redobrada nesta atividade, para eles não levarem a terra até a boca, 

procure pegar a terra que está  mais para abaixo da superfície, pois costuma se mais limpa. 

Observe se no lugar em que será atividade se não tem formigas ou minhocas.  

 

O que fazer durante:  
Leve a criança para a área externa da casa, fazendo com que ela fique mais próxima da 

natureza, coloque a terra em uma bacia, e incentive o manuseio, afinal é assim que as 

pessoas que trabalham no campo fazem para deixar a terra bem fofinha, preparando-a 

para a plantação.    

Caso tenha pazinhas, baldinhos, ofereça para a criança poder explorar ainda mais esta 

brincadeira.  

 

 

Links importantes: 

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

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

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
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