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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 20/10/2020 

Título da Atividade: A deliciosa fruta do Bosque Municipal. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos 

objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

 Comunicar-se com colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender 

(EI02EO04); 

 Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, formas etc.) 

(EI02ET05). 

 

Resumo: 

O Bosque é uma formação vegetal composta por árvores e arbustos que resulta da rarefação de 

florestas. O Bosque Municipal da cidade de Batatais Dr. Alberto Gaspar Gomes, possui uma 

grande área verde com eucaliptos, árvores nativas, parque infantil e pista de cooper. Além disso, 

no bosque se encontra varias árvores frutíferas como pitanga, jatobá, jambo amarelo e muitas 

árvores de manga. 

Nesta atividade a criança irá conhecer por meio de imagens o Bosque Municipal, as frutas e 

explorar, degustar uma delas, “a manga” conhecendo o seu sabor, textura, peso, cor e formato. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Imagens das frutas e manga. 
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Espaços: 

Organize um espaço onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe está sendo 

passado ou mostrado (cozinha, varanda ou garagem).  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 25 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: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Conhece alguma 

fruta observada nas imagens? Demostra interesse em participar da atividade? Percebe a textura, a 

cor, o peso e o formato da manga ao manuseá-la? Consegue sentir o sabor ao degustar a fruta? 

Conhece o nome da árvore que nasce a fruta? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente mostre as imagens do Bosque Municipal e dialogue com a criança dizendo que: 

- O bosque possui uma grande área verde com eucaliptos, árvores nativas, parque infantil, pista 

de cooper e varias árvores frutíferas como pitanga, jatobá, jambo amarelo e mangas. 

2. Mostre as imagens das frutas para o pequeno e questione se conhece alguma. Em seguida 

dialogue com a criança sobre a fruta “manga” dizendo que: - No bosque se encontram várias 

mangueiras, árvores que nascem as frutas e que as mesmas trazem grandes benefícios para a 

saúde. 

3. Entregue a manga para a criança e deixa-a explorar descobrindo seu peso, sua cor e sentindo 

sua textura. 

4. Após, convide o pequeno para realizar a degustação da fruta sentindo assim o seu sabor.  
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IMAGENS DO BOSQUE MUNICIPAL DE BATATAIS 

    

 

FRUTOS 

    

        PITANGA                                                                JATOBÁ 
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              JAMBO AMARELO                                                         MANGA 

    

 

Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
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