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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 16/09/2020 

Título da Atividade: Vamos brincar de jardineiro. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões (EI02EF01); 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folher, entre outros. (EI02CG05); 

• Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 

escrita( escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. (EI03EF01); 

• Expressar- se livremente por meio de desenho, pintura, colagem dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02); 

 

Resumo: 

As atividades desenvolvidas pelo jardineiro da creche e de horticultura e jardinagem. Assim o 

jardineiro cuida e cuiva as verduras, legumes e algumas frutas para uso da creche da alimentação 

saudavel como: alface, couve, cenoura, beterraba, chuchu e morango e etc e também cuida do 

jardim e da grama para crianças poderem brincar. 

Nesta atividade, por meio de imagem a criança irá conhecer ou relembrar do jardineiro da creche. 

E em seguida irá conhecer um poema ‘’ O jardineiro cuidadoso” e com ajuda do menbro da familia 

coofeccionar uma tessoura de jornal para brincar de jardineiro. 

   

Preparação: 

Materiais: 

Poema, cola branca e  duas folha de jornal. 
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Espaços: 

Sala, quarto, cozinha qualquer lugar que a criança consiga realizar atividade. Esse espaço deverá 

acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando possibilidades de movimentos 

amplos e expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e o 

envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no grupo 

do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material servirá para a 

garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Se a criança conhece a função do jardineiro? Se ela conseguiu elaborar perguntas diante do que 

foi apresentado a ela? Se ela conhece o objeto de trabalho do jardineiro? Quais as ações e reações 

da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Se demostrou compreender com facilidade e 

clareza os comandos dados a ela? Se ela demostra dificuldade ou facilidade na coordenação motora 

fina e grossa? 

 

O que fazer durante? 

1.  Organize o espaço para ser realizado a atividade;        

2.  Convide a criança para sentar com você para ouvir o poema O jardineiro cuidadoso; 

3. Questione a criança sobre objeto de trabalho do jardineiro; 

4. Explique os perigo da tesoura, como teve usar para não se machucar; 

5.  Coofeccione a tesoura junto com criança e em seguida deixe brincar de jardineiro e 

explique que a perigo se colocar folhas ou flores na boca. 
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 Jardineiro da creche: Sr Mauro 
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  Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 

Site da Base Nacional Comum curricular: 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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura
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