
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: 18/10/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 07: Animais da fazenda e seus sons. 

 

 

Objetivos específicos: 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, 

materiais, objetos, brinquedos (EI01EO03); 

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

(EI01EF02); 

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e 

ao cantar (EI01EF05). 

 

Proposta pedagógica: 

Ainda dentro do tema gerador “Natureza”, chegou a vez de nós conhecermos um 

pouquinho dos animais que vivem nas fazendas.  

Nas fazendas há presenças garantidas de ovelhas, porcos, galinhas, galinhas d'angola, 

galo, pavão, gansos, cavalo e vacas, entre outros. Cada animal tem sua singularidade e 

sua importância. 

Nossa proposta pedagógica de hoje vem com a missão de apresentar para nossos 

pequenos alguns sons que esses animais reproduzem, através da música O Sitio do Seu 

Lobato” 

Vamos lá? 

  

Materiais: 

-Música que será enviada pelo WhatsApp. 
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Sugestões para as famílias: 

Inicie a atividades conversando com a criança sobre sítios e fazendas descrevendo os 

animais que vivem nesses locais. Caso a criança já tenha visitado algum espaço rural, 

relembre como foi este passeio. 

Depois com a criança sentada de forma confortável, coloque a música “O Sítio do Seu 

Lobato”, que será disponibilizada via WhatsApp, cante e reproduza os sons dos animais 

que será mencionado na letra da canção, incentivando seu pequeno a realizar a imitação. 

 

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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