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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: 23/03/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 16: Em clima de outono. 

 

Objetivos específicos: 

● Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01); 

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

descobertas (EI01ET03); 

● Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica:   

O outono é uma das quatro estações do ano, no qual se deu inicio no dia  20 de março. 

Ele representa a transição entre o verão e o inverno e por isso, ele apresenta 

características que assemelham-se a essas duas estações.  

As folhas das árvores, ganham as mais diversas cores: amarelo, vermelho, acastanhado 

e as paisagens ganham mais vida e enchem-se de tons vibrantes que nos enchem os 

olhos.  

Portanto, hoje nós iremos construir um lindo móbile de folhas secas e em seguida, 

iremos pendurá-lo em um local que fique no alcance visual dos nossos pequenos, para 

que assim eles possam contemplar a beleza que esta estação nos traz. 

 

Materiais: 

- Folhas secas; 

- Galhos de árvores; 

- Linha, barbante ou anzol; 
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-Tesoura (para o uso exclusivo do adulto). 

 

Sugestão para as famílias: 

Para iniciar a atividade, o adulto responsável deverá deixar o móbile previamente pronto 

e pendurado em local que esteja no alcance visual da criança.  

Incentive seu pequeno a tentar pegar as folhas e se a criança neste dia se mostrar mais 

calma, apenas deite-a embaixo dele para que ela possa observar seus movimentos.  

 

Dica: Coloque uma música para que o clima fique ainda mais aconchegante.  

 

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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