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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 13/09/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Leilão no jardim.  

 

Objetivos específicos:  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01);  

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04). 

 

Proposta pedagógica: 

A importância de propiciar momentos em contação de histórias inclui ajudar a criança a 

compreender o mundo a sua volta, além de colaborar muito para o desenvolvimento 

infantil, principalmente nos primeiros anos de vida, quando a criança tem um potencial 

enorme de desenvolver a linguagem.  

A atividade de hoje consiste na leitura de um poema “Leilão no jardim” de Cecília 

Meirelles, sendo assim, o adulto responsável por acompanhar a atividade deverá 

preparar um lugar aconchegante, podendo ser no quintal da casa, no jardim ou algum 

outro local preferido da criança. Convide-a se sentar e realize a leitura do poema, 

dialogue com a criança sobre o que gostou no poema, quais eram os animais e permita 

que faça questionamentos instigando a utilização da linguagem oral. 

 

Materiais: 

 - Poema: “Leilão no jardim” (será disponibilizado no grupo do WhatsApp). 

 

LEILÃO NO JARDIM 
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Quem me compra um jardim com flores? 

Borboletas de muitas cores, 

lavadeiras e passarinhos, 

ovos verdes e azuis nos ninhos? 

Quem me compra este caracol? 

Quem me compra um raio de sol? 

Um lagarto entre o muro e a hera, 

uma estátua da Primavera? 

Quem me compra este formigueiro? 

E este sapo, que é jardineiro? 

E a cigarra e a sua canção? 

E o grilinho dentro do chão? 

Sugestões para as famílias: 

A criança que desde cedo participa como ouvinte em momentos de leitura, 

desenvolve o gosto e a curiosidade pelo universo escrito com maior facilidade 

abrindo leque para novas aprendizagens.  

Leia o poema modificando a entonação de voz, isso ajuda a despertar o interesse e a 

participação da criança, auxiliando e instigando a utilização da imaginação. 

 

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. 

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

 
 

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

