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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: 10/09/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 05: As texturas de jardim. 

 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer o seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05); 

● Explorar e descobrir as propriedades de objetos de materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01); 

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

(EI01ET03); 

● Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais (EI02TS02). 

 

Proposta pedagógica: 

O jardim, é um tema extremamente relevante para os nossos pequenos. Quando a 

criança interage com a natureza, o desenvolvimento dos sentidos e de habilidades é 

estimulado. Em contato com a natureza, as crianças têm mais espaço para se divertirem, 

brincarem e fazerem descobertas que só o meio ambiente pode oferecer. 

Em contato com a natureza, as crianças se sentem mais livres e mais à vontade para 

deixar a imaginação correr solta. Sendo assim, nossa proposta pedagógica de hoje será 

sentir as diferentes texturas da natureza, vamos lá? 

 

Materiais: 

- Elementos simples da natureza (terra, água, folhas, cascalhos de arvores, gravetos, 

flores etc.). 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica de hoje, deverá direcionar 

a criança para um passeio, de preferência em um local na área externa, onde poderão ter 

o contato direto com os elementos do jardim/natureza, (terra, água, folhas, cascalhos de 

arvores, gravetos, flores etc.). 

Em seguida, convide o pequeno para explorar os elementos encontrados, incentivando-o 

a manusear com suas próprias mãozinhas, possibilitando o contato e permitindo que ela 

sinta as texturas do jardim. 

Uma sugestão é que deixe a criança livre e a vontade, para que assim utilize toda a sua 

criatividade e imaginação. 

 

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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