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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: 17/09/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 08: As borboletas de jardim. 

 

Objetivos específicos: 

● Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

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

desejos (EI01CG01) 

● Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03). 

 

Proposta pedagógica: 

As borboletas são insetos muito importantes para manter o equilíbrio da natureza, assim 

como as abelhas, elas também têm a capacidade de agir como polinizadoras. Além desta 

função, elas deixam os jardins muito mais bonitos e coloridos.  

Sendo assim em nossa proposta pedagógica de hoje, iremos brincar e cantar com a 

música “Borboletinha”, que é muito querida pelas crianças, utilizando como recurso um 

fantoche confeccionado de bexiga. 

 

Materiais: 

-Bexiga; 

- Barbante ou fitilho; 

- Canetinha; 

- Papel; 

- Tesoura (para uso exclusivo do adulto).  
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Sugestões para as famílias: 

Para iniciar a brincadeira de hoje, comente com a criança sobre a importância das 

borboletas em um jardim. Em seguida, cante a música “Borboletinha”, apontando para 

as partes do corpo mencionadas na letra da canção.  

Depois desenhe em uma bexiga, o rostinho da borboleta, utilizando uma caneta ou 

canetinha. Faça as asas com papel sulfite (as crianças podem pintar o papel com tinta 

colorida) e cole-as na bexiga com uma fita adesiva. Amarre um barbante ou fitilho.  

Para finalizar, movimente a “borboleta”, incentivando o pequeno a acompanhá-la 

visualmente, caso a criança tenha maior autonomia no engatinhar ou andar poderá ir ao 

encontro da “borboleta”. 

 

Música: Borboletinha 

 

Borboletinha, tá na cozinha 

Fazendo chocolate 

Para a madrinha 

Poti, poti 

Perna de pau 

Olho de vidro 

Nariz de pica-pau 

Pau pau. 

 

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. 
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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 

 
 


