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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 22/03/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Cada gotinha importa. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

compreender (EI02EO04); 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI02TS03). 

  

Proposta pedagógica: 

Em comemoração ao dia da água, nesta segunda-feira de março, pensando na importância 

da conscientização na utilização desse elemento essencial para a vida e considerando que 

os estímulos para a formação de valores e cuidado com a natureza devem ser estimulados 

desde a primeira infância, esta atividade foi planejada. 

Com um breve diálogo, fale à criança sobre a importância da água para a saúde e bem estar 

de todos os seres vivos (plantas, animais, pessoas e crianças) e proponha criar uma gotinha 

para estimular a utilização da imaginação. Encha uma bexiga e desenhe um rostinho para 

tornar a experiência lúdica, proponha realizar movimentos com a bexiga e com o corpo ao 

som da canção “De gotinha em gotinha” da Palavra Cantada e divirtam-se em família. 

 

Materiais: 

- Bexiga; 

- Canetinha; 
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- Ferramenta sonora para reproduzir a canção. 

Obs.: O áudio com a canção será encaminhado virtualmente aos pais/responsáveis para 

mediarem a atividade. Vale ressaltar que o desenvolvimento desta atividade não prevê a 

exposição a telas digitais. 

 

Sugestões para as famílias: 

Utilize palavras simples e objetivas, se mantenha disponível e paciente para interagir, suas 

atitudes são exemplos 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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

