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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 22/03/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 16: Cultivando nossas águas.  

 

Objetivos específicos: 

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

materiais, objetos, brinquedos. (EI01EO03)  

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. (EI01CG03)  

•     Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas. (EI01ET03)  

 

Proposta pedagógica:   

O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março e apresenta 

como objetivo colocar em discussão assuntos importantes relacionados com esse 

recurso natural.  

Conservar rios e nascentes é essencial para manter a vida no planeta, afinal a água é um 

elemento primordial para a subsistência na Terra, é por meio dela que a vida se mantém 

ativa nas interações entre os seres vivos. 

Como a preservação é um dos fatores mais importantes para nós termos água no futuro, 

hoje nós iremos simular a limpeza de um rio, através de uma divertida brincadeira.  

 

Materiais: 

- Àgua corrente; 

- Bacia; 

- Pequenos objetos; 

- Peneira. 
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Sugestão para as famílias: 

Deixe previamente separado os materiais que serão utilizados.  

É de suma importância que esta atividade seja iniciada com um diálogo com a criança, 

onde seja dito qual data que está sendo comemorada no dia de hoje e também sobre a 

importância de preservamos os rios, nascentes, lagos, entre outros.  

Depois fale que a bacia com água será o nosso rio, e que os objetos serão as sujeiras, 

convide a criança limpa-lo com a peneira, em seguida apresente para ela a forma de 

pegar os objetos com a peneira, para que através da imitação ela possa reproduzir esta 

ação. 

Atenção: Caso a criança tenha dificuldade de tirar os objetos com peneira, pode deixá-la 

retirar eles com as mãos.  

 

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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