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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 21/06/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 09: Acampamento de inverno! 

 

Objetivos específicos: 

● Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01); 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

● Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor 

temperatura) (EI01ET01); 

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

vento, chuva etc.) (EI02ET02). 

 

Proposta pedagógica: 

Hoje, dia 21 de junho se inicia o inverno. Uma das quatro estações do ano, caracterizada 

pelo clima frio e seco, devido à queda nas temperaturas. Além disso, é um período em 

que a chuva é escassa, os ventos são fortes e em alguns lugares, a precipitação de geada 

e neve. 

Portanto, hoje nós iremos preparar um acampamento de inverno em casa, com objetos 

de caracterizam o clima frio, para assim, celebrarmos o início dessa estação. 

 

Materiais: 

- Itens necessários para montar uma cabaninha (lençóis, almofadas, cadeiras, mesas 

etc.); 

- Objetos de inverno (blusa de frio, gorro, cachecol, cobertores, meias, luvas etc.). 
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Sugestões para as famílias: 

Inicialmente o adulto mediador irá dialogar com a criança sobre a estação mais fria do 

ano e em seguida, propor que organizem juntos um acampamento de inverno.  

Use a imaginação e a criatividade para montar uma cabaninha bem quentinha e 

aconchegante. 

Apresente para a criança alguns objetos utilizados nesta época do ano, e permita que ela 

manuseie livremente para sentir a textura de cada item. 

Caso haja vento neste dia, o adulto poderá convidar a criança para observar e sentir esse 

fenômeno natural. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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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