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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 17/03/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Natureza e suas texturas. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características dos 

objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01). 

 

Proposta pedagógica: 

Ao explorar os elementos que compõem a natureza, como terra, areia, árvores, pedras e 

gravetos as crianças têm a possibilidade de perceberem suas características, fazerem 

comparações, descobrirem e identificarem as sensações e a importância de respeitar o 

meio ambiente. Pensando nisso, a atividade de hoje será sentir e tocar as diferentes 

texturas que a natureza nos oferece. 

Caso tenha disponibilidade de local aberto, como quintal com árvores, pracinhas ou 

hortas sugere-se que inicialmente a criança possa realizar a procura por essas texturas, 

como galhos, pedras, folhas verdes e secas etc. em seguida, sente-se com ela e inicie a 

manipulação e exploração desses itens colhidos e faça questionamentos sobre as 

texturas, como “Qual é macio?”, “Qual é duro?”, “Qual é áspero?” entre outros que 

possam surgir no decorrer do manuseio.  

 

Materiais: 
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- Elementos da natureza (galhos, folhas secas e verdes, terra, areia etc.). 

 

Sugestões para as famílias: 

Participe e incentive a criança a procurar os elementos da natureza e a utilizar a 

linguagem oral para expressar quais as sensações e texturas encontradas. 

Caso não possua ambiente com área verde, sugere-se que a criança faça a exploração 

com os itens de casa, como vaso, terra, sem a necessidade de arrancá-los, apenas sentir e 

explorar a textura. 

 

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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