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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 01/12/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: No ritmo da reciclagem. 

 

Objetivos específicos: 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

  Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

 Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música (EI02TS01); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre 

e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Com intuito de incorporar a conscientização do cuidado com o meio ambiente na 

formação de identidade das crianças a confecção com reciclagem também faz com que a 

criatividade seja exercitada e que passem a confiar mais em suas capacidades, além de 

propiciar momentos em que expressam suas opiniões e vontades ao passo que 

vivenciam diferentes texturas e criam sons. 

Para que a proposta citada acima seja realizada de maneira lúdica, será necessário 

disposição e alegria para confeccionar um chocalho com garrafa pet. Os materiais 

podem ser escolhidos pela família de acordo com sua disponibilidade e introduzidos na 

garrafa que após fechada emite sons ao ser balançada.  
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Materiais: 

- Garrafa pet; 

- Pedrinhas, grãos de feijões, arroz, areia, etc. 

 

Sugestões para as famílias:  

Durante a confecção dê liberdade para que a criança faça suas escolhas e tenha 

paciência para que ela construa no tempo que necessitar, demonstre entusiasmo ao 

participar e utilize palavras de incentivo para estimular a participação e interesse da 

criança. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

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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