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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: 14/06/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 06: Aprendendo a ser responsável. 

 

Objetivos específicos: 

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

descobertas (EI01ET03); 

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

espaços da instituição e fora dela (EI02ET03); 

● Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos (EI01EO01). 

 

Proposta pedagógica: 

Responsabilidade em um sentido comum, se diz respeito à condição ou qualidade de 

alguém em ser responsável.  

A noção de responsabilidade não é algo simples. Mais do que um comportamento 

individual, ser responsável envolve o ato de se relacionar com o mundo. Muitos adultos 

não compreendem esse conceito em sua totalidade. Mas, para que as crianças possam 

aprender este valor tão importante e ter um pouco da noção do que é ser responsável, a 

proposta para o dia de hoje será auxiliar a criança a realizar uma plantação, afinal, ser 

responsável por algo vivo pode ensiná-la como desenvolver um senso de preocupação e 

cuidado. 

 

Materiais: 

- Sementes de girassóis, grãos de feijão ou qualquer outra que a família tenha acesso em 

casa; 

- Algodão ou terra; 

- Copinho ou potinho de plástico; 
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- Água. 

 

Sugestões para as famílias: 

Ajude a criança a plantar as sementinhas, mostrando que ela será a responsável por 

cuidar da mudinha. Lembre-se de deixar a plantinha no sol e levar o pequeno para regá-

las todos os dias. 

É fundamental que durante este processo o adulto mediador diga para a criança que 

aquela mudinha tem vida e que precisará de cuidados para se desenvolver e crescer 

forte, de forma saudável. 

 

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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