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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: 24/09/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 11: Chuvinha para as plantinhas. 

 

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) 

● Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

● Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

Quem nunca sentiu o cheirinho de terra molhada e não ficou feliz, especialmente 

quando a chuva cai depois de vários dias secos? E que renovação se nota na vegetação 

depois de uma chuva, não é mesmo? Nem regando uma planta todos os dias 

conseguimos um verdejar tão intenso. 

A água da chuva deixa as plantas mais verdes, pois vem rica em nitrogênio, que faz as 

plantas crescerem, verdejarem e funcionarem mais ativamente. Por isto devemos 

preferir a água da chuva para regarmos nossas plantas. 

Por enquanto, ainda estamos vivendo um período de seca na nossa região, sendo assim, 

que tal brincarmos com uma chuvinha de faz de conta e aguar as plantinhas de casa? 

 

Materiais: 

- Livros, revistas, jornais ou panfletos; 
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- Copinho descartável; 

- Água. 

Sugestões para as famílias: 

Em um ambiente acolhedor, o adulto responsável pela proposta pedagógica do dia de 

hoje deverá sentar-se ao chão com a criança e iniciar um diálogo relatando a 

importância da chuva para a natureza.  Logo após, distribua livros, jornais, revistas, 

panfletos e deixe o pequeno observar e explorar as gravuras. Depois de manipular 

bastante o material, proponha que rasguem as revistas em pedaços pequenos. Quando 

terminarem de rasgar, junte os papéis picados em um montinho e jogue tudo para o alto, 

deixando com que criança brinque livremente com a chuvinha de papel. 

Para finalizar, encha um copinho com água e incentive o pequeno a regar as plantinhas 

de casa ou da calçada. 

 

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. 

 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

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 

 
 


