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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 31/08/2020 

Título da Atividade: Conhecendo o símbolo da nossa creche. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI01ET01); 

• 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). 

 

Resumo: 
A creche é a primeira etapa da Educação Básica (Educação Infantil) que se caracteriza 

como uma instituição de ensino que educa e cuida de crianças.  

Durante o mês de setembro nós iremos conhecer um pouco mais da nossa instituição, 

iniciando hoje pelo seu símbolo.  

Sendo assim nós iremos mostrar para as crianças através do uniforme (ou de uma 

imagem da logomarca da creche),que a principal imagem que aparece no nosso símbolo 

é a de um arco-íris, após esta observação serão  disponibilizados diferentes tipos de 

objetos com as cores correspondentes as que aparecem no arco-íris, propiciando o 

manuseio e a exploração.    

 

 

Preparação: 

Materiais: 

• Objetos nas cores: Vermelho, Amarelo, verde e azul; 

• Camiseta do uniforme ou o simbolo do instituição.  

 

Espaços: 

Para esta atividade o ambiente não precisa ser muito grande, porém é de suma importância que 

ele aconteça em um ambiente que nenhum apresente riscos para ao bebê.   

 

Tempo Sugerido: 
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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.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será reação da criança ao ver o uniforme da creche? E como ela irá reagisr 

mediante a presentação dos objetos? 

 

O que fazer durante? 

Com a criança sentada de forma confortável, apresente o síbolo da creche (Camiseta do 

uniforme) chamando a atenção dela para as cores do arco-íris, permita que ela manuseie e 

observe as cores.  

Disponibilize objetos que correspondam a cores que aparencem no arco-íris,  estimulando a 

exploração nesses obejtos. 

 

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

