
 

 

                              ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

 

Professora: Ana Paula Menegolo 

Turma:Maternal I - B 

Segunda-feira, 21 de setembro de 2020 

Título da atividade: Dia da árvore. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

compreender (EI02EO05); 

 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 (EI02ET03). 

 

Resumo: 

Dedicar seu tempo a cuidar do outro, sendo este, planta, objeto, animal ou pessoa, 

estimula aspectos importantes para o desenvolvimento das crianças, entre eles a 

autonomia e responsabilidade. 

Nesta atividade, vamos treinar o cuidado com o meio ambiente buscando estimular 

novas aprendizagens ao aguar árvores próximas à residência e comemorar o dia delas 

que são tão importantes para a saúde do nosso planeta. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será preciso, água e um recipiente para transportá-la e realizar esta atividade especial. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Espaços:  

Indica-se que as árvores regadas sejam da rua onde se situa a casa da criança, devendo 

ser ressaltado que, o horário da realização seja quando não houver movimento de 

pessoas passando com finalidade de evitar o contato. 

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança interage oralmente expressando suas percepções sobre as mudanças 

climáticas e mudanças ou movimento na rua, se demonstra interesse e compreensão 

sobre a importância do cuidado com a natureza. 

 

O que fazer durante? 

Converse com a criança sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e da 

necessidade das árvores em ter terra para tirar a “comidinha” (nutrientes) e da água para 

ficar saudável, posteriormente a esta conversa, convide-a a aguar as árvores da sua rua, 

para comemorar o dia da árvore. 

Esteja atento e disponível a responder com paciência as questões que possam surgir 

durante o desenvolvimento da atividade, participe com alegria buscando estimular e 

despertar o interesse na criança a interagir e desenvolver a atividade. 

 

Links importantes: 

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

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

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

 

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 

 


