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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 21/09/2020 

Título da Atividade: A árvore. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03). 

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

(EI01EF02). 

• Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01). 

 

Resumo: 

Hoje dia 21 de setembro, comemora-se o Dia da Árvore em todo o território nacional. Essa data 

tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância dessa grande riqueza natural e 

foi escolhida por estar próxima ao início da Primavera que será amanhã. 

Por isso hoje nós iremos cantar a música da árvore utilizando um lindo fantoche de árvore 

confeccionado com a ajuda da criança. 
 

Preparação: 

Materiais: 
• Rolo de papel higiênico; 

• Tinta ou meleca caseira na cor verde; 

• Folha sulfite; 

• Tesoura (para uso exclusivo do adulto). 

 

Espaços: 
Para esta atividade sugiro que ela aconteça em dois ambientes, o primeiro que é a confecção da 

árvore, que aconteça em um lugar fechado que possibilite a utilização de uma mesa.  

E o segundo que será a música, em um ambiente aberto que na qual a criança possa ver uma 

árvore e assim realizar a associação da fictícia com a real.  

 

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 30 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 reaça ao da criança a ver a tinta a sua disposição? 

 Será que a crinça ja vai querer mexer ou apresentará receio? 

É importante notar como seráo momento da música, perceberdo se ela irá se movimental ou se 

irá apenas querer brincar com o fantoche? 

 

O que fazer durante? 

O primeiro passo é confeccionar árvore, para isso será necessário que seja disponibilizado 

para a criança tinta ou meleca caseira na cor verde e uma folha sulfite. O adulto mediador 

deverá incentivar que a criança passar a tinta por toda a folha. Depois de seca, recorte-a no 

formato de árvore, faça no rolinho de papel higiênico dois cortes, um paralelo com o outro 

encaixando a folha pintada pela criança, nesses cortes. 

Depois que o fantoche estiver pronto, leve a criança para um ambiente aberto (se possível 

possibilitando que a criança olhe para uma árvore) e coloque a música “Árvore” do “Patati 

Patata” para tocar, cante com alegria, movendo o fantoche no ritmo da música na intenção 

de interagir com seu bebê de forma alegre e descontraída.   

  

 

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/ 

 

Música “A árvore”:  https://www.youtube.com/watch?v=0TxzRT1hTE4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

