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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 20/10/2020 

Título da Atividade: Elementos da natureza (Bosque). 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• 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); 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03). 

 

Resumo: 

Bosque é uma denominação para certas formações de florestas com árvores, arbustos e outras 

plantas, menor do que uma floresta. Em nossa cidade temos o “Bosque Municipal Dr. Alberto 

Gaspar Gomes”, onde possui uma grande área verde com eucaliptos, árvores nativas, parque 

infantil e pista de cooper. 

Hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre os elementos naturais que existem no interior 

do bosque, como: folhas, galhos, terra, grama entre outros.    

 

Materiais: 
• Elementos da natureza, como galhos, folhas, terra, pedras, entre outros.  

 

Espaços:  
Para esta atividade sugiro que ela aconteça em um local mais aberto, como quintal, área ou 

garagem.  
  

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 
Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  
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Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ao ver os elementos da natureza a sua disposição, será 

que ja vai querer pegá-los ou apresentará receio? 

 

O que fazer durante?  

Inicie a atividade apresentando as imagens do Bosque da nossa cidade, dizendo que lá 

existem diversos tipos de elementos da natureza. E aos poucos vá entregando um item de 

cada vez,  explicando em que lugar eles ficam, como por exemplo: 

 -Olha este galho, eles ficam nas árvores, sutentando as folhas. (e mostre uma folha).  

Atenção: Muito cuidado para eles não colocarem estes itens na boca, pois há rico de engasgo.  

 

 

 

Link importante:  

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

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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