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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 20/09/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Dia da árvore.  

 

Objetivos específicos:  

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

compreender (EI02EO04); 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva, etc.) (EI02ET02); 

 Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da Instituição e fora dela (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Aprender a cuidar requer exemplo e prática, tanto para desenvolver a habilidade de 

cuidar de si quanto do outro que pode estar caracterizado como ser humano ou demais 

seres vivos como plantas, árvores e animais. Com intuito de promover aprendizagem 

em relação ao cuidado com a natureza e compartilhar o dia da árvore comemorada no 

dia 21/09, a atividade de hoje foi planejada. 

Para realização da atividade convide a criança para conversar sobre a importância de 

cuidar dos seres vivos e da necessidade que temos em ingerir água, relacionando esta 

necessidade também aos animais, árvores e plantas. Proponha que para comemorar o dia 

da árvore aguem juntos uma árvore de casa ou da rua, em um local próximo à residência 

que não ofereça risco à criança, leve água e permita que a criança faça a rega da árvore 

escolhida. 

 

Materiais:  

- Água e um objeto para transportá-la (balde, garrafa, regador etc.). 
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Sugestões para as famílias: 

Permita que a criança expresse suas dúvidas, opiniões e sentimentos, estimulando-a a 

utilizar a linguagem oral para isso, dê liberdade para que ela auxilie a pegar a água e 

fazer a rega da árvore. 

Lembre-se de reforçar que confia em sua capacidade caso ela se recusar a participar ou 

afirmar não conseguir executar a atividade, a postura do adulto mediador pode ou não 

estimular a participação da criança, por isso, esteja atento. 

 

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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