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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: 17/03/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 12: Experimentando e comparando. 

 

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). 

 

Proposta pedagógica: 

As crianças na primeira infância, aprendem através das experiências vividas e do 

concreto. 

Buscando propiciar momentos em que possam desenvolver o tato e as noções de estado 

físico, a experiencia de hoje de dará por meio do macarrão e observar sua transformação 

de textura dura para mole.  

 

Materiais: 

- Macarrão (uma pequena porção crua e outra cozida). 

 

 Sugestão para as famílias: 

O adulto responsável pela atividade deverá providenciar as porções de macarrão 

antecipadamente. 

Disponibilize o macarrão cru para a criança manusear livremente e em seguida, mostre 

a outra porção do macarrão cozido, permitindo que ela busque novas descobertas. 
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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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