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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: 22/09/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 10: As flores da primavera! 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02); 

● Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02); 

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

descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

Hoje, dá-se início à primavera, uma das quatro estações do ano, considerada por muitos 

a estação mais bonita do ano. Isso se deve ao fato de que nela ocorre a floração de 

diversas espécies de plantas. As paisagens enchem-se de cores, deixando ruas, campos, 

parques e jardins com o aspecto alegre e vívido. 

Deste modo, aproveitando o nosso tema gerador da semana, flores e cuidados, a bela e 

querida primavera se encaixa muito bem, sendo ela a protagonista da nossa proposta! 

Vamos lá? 

 

Materiais: 

- Tinta guache; 

- Canetinhas; 

- Espelho. 

 

Sugestões para as famílias: 
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O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá inicialmente 

conversar com a criança abordando a primavera, toda a sua transformação em nossos 

olhares, deixando tudo muito bonito de se ver. 

Em seguida, proponha para a criança uma divertida dinâmica, onde ela deverá se 

observar diante do espelho com a moldura de uma linda flor desenhada. 

Primeiramente o adulto deverá desenhar no espelho a moldura de uma flor, com tinta 

guache ou canetinha, do tamanho do rostinho da criança, com o miolo vazado, para que 

elas possam se enxergam dentro dela. Muito importante que o responsável por 

acompanhar a proposta, auxilie a criança a se posicionar em frente ao miolo da flor 

desenhada no espelho, centralizando o seu rostinho. 

Incentive os nossos pequenos a fazer caretas, sorrir e abusar de diferentes expressões, 

no decorrer de sua observação! 

 

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 

 
 


