
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 18/03/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 12: Experiência com esponja 

 

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); 

● Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças 

entre eles (EI01ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Por suas características, a água gera diferentes sensações, como prazer, desconforto, frio 

e recrescência.   

Os objetos em contato com a água se comportam de maneiras distintas, alguns boiam e 

outros afundam etc. As propostas devem alternar entre investigações mais dirigidas e 

outras de brincadeiras nas quais as crianças ditam a exploração e o uso da água. 

Nesta atividade, as crianças irão explorar a interação entre líquidos e esponjas em uma 

brincadeira super divertida, onde utilizaremos bacias com água. 

 

Materiais: 

- 2 Bacias; 

-Água; 

-Esponja.  
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 Sugestão para as famílias: 

Disponibilize a esponja, uma bacia com água e outra vazia. Deixei a criança escolher o 

objeto que mais lhe chama a atenção, permitindo a exploração.  

Diante das observações feitas por ela, incentive a criança a levantar hipóteses sobre o 

que poderão fazer, como por exemplo colocar a esponja na água, e depois apertar a 

esponja para que a água saia na outra bacia. Permita que ela mexa nos materiais e assim 

descubra suas possibilidades. 

 

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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