
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda - feira, 14 de setembro de 2020  

Título da atividade: Gostosuras naturais 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

- Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

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

espaços da instituição e fora (EI02ET03). 

 

Resumo:  

Nossa semana se inicia, e ainda continuaremos a falar sobre os nossos funcionários aqui 

da creche. 

E no dia de hoje falaremos sobre a função do Sr Mauro, o nosso jardineiro, o nosso Sr 

Lobato da creche, que é quem cuida com tanto amor e carinho por longos anos da nossa 

horta. É ele quem colhe todos os dias as verduras, legumes e frutas fresquinhas para as 

nossas refeições do dia. 

Na nossa horta o Sr Mauro cuida de muitas plantinhas. Ele rega, coloca vitamina nelas, 

corta e faz com que cada hortaliça cresça bem forte e saudável. 

E hoje nosso Sr Mauro será representado por nossas crianças, através da caracterização 

e muita animação. 

As crianças aprendem muito pelo concreto, e através da caracterização eles trazem para 

mais perto a realidade da imaginação. Sendo assim, vestiremos os pequenos com itens 

que remetam ao um fazendeiro (a). Para isso, disponibilize acessórios como chapéu, 

camisa xadrez, botina ou bota, vestido caipira para as meninas, entre outros itens que 

vocês tenham casa. Em seguida disponibilizem a música do Bita- Gostosuras da 

natureza e permita que a criança solte a voz e o corpo, dançando e cantando essa música 

que fala das gostosuras naturais. 

Reforçando através da música e caracterização os alimentos que temos aqui na nossa 

horta. 

 



 

Preparação 

Materiais: 

- Música – Bita: Gostosuras da natureza; 

- Itens para caracterização. 

 

Espaços:  

Dirijam-se para um local espaçoso onde a criança tenha liberdade para brincar, cantar e 

imitar com a música. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou interesse em se caracterizar? 

- Demonstrou atenção pela música? 

- Reconheceu os alimentos do vídeo? 

- Reconheceu o Sr Mauro? 

 

O que fazer durante? 

-Auxilie na caracterização; 

- Reforce que as crianças se vestirão como o Sr Mauro; 

- Assistam ao vídeo juntos, e reforce sobre os alimentos que aparecem nele; 

- Dancem juntos. 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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

Vídeo para auxiliar na atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=s6hFi6aUBoQ&list=PLgPK4NaYQa8KS6Lfe0

iKFGJFuThN-3Y1A&index=9&t=0s 

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


 

 

 

 

 

 

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 

 


