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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 18/08/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 07: Conhecendo o Lobisomem e observando o luar.

        

Objetivos específicos: 

● Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02);  

● Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente 

(EI01TS01);  

● Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02). 

 

Proposta pedagógica: 

No meio da floresta vive um homem que no dia a dia cuida de sua plantação e alimenta 

seus passarinhos, galinhas e ovelhas. Mas, quando a noite chega, ele se transforma em 

um grande lobo e nas noites de lua cheia ele contempla o luar uivando. Sim! É o 

Lobisomem. Esta é mais uma lenda folclórica. Vamos conhecê-lo e confeccionar uma 

luneta de faz de conta para observar o luar? 

 

Materiais: 

- Vídeo disponível no YouTube;  

- Rolinho de papel higiênico ou de papel toalha; 

- Tinta guache; 

- Ar livre para contemplar a noite. 
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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 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente convide a criança para conhecer a história do Lobisomem através de um 

pequeno vídeo, disponível no YouTube. Ao terminar, fale com a criança sobre o 

personagem principal da história imitando o som do lobo. 

Em seguida, proponha para a criança que confeccionem juntos uma luneta de faz de 

conta, disponibilizando tinta guache e o rolinho de papel, incentivando sempre o 

pequeno a colorir o material.  

Para concluir a proposta pedagógica, em um ambiente ao ar livre, com grande 

entusiasmo, sugira a criança para observarem a noite, destacando suas principais 

características. 

 

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. 
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