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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 01/06/2020  

Título da Atividade: O nosso cuidado com as plantas e árvores! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças 

e adultos. (EI02EO01) 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, 

atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas. (EI02CG02) 

 Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e 

animais nos espaços da instituição e fora dela. (EI02ET03) 

Resumo 

Desta forma, como indica o próprio nome da atividade proposta, você explicará à criança, 

de forma infantilizada, a importância de cuidados para com o meio ambiente, e como 

colocá-los em prática. Por conta da pandemia que estamos vivendo, infelizmente não será 

possível sair pela comunidade, o que permitiria o contato direto da criança com as árvores 

e plantas, por isso, o faça em sua casa. 
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Preparação 

Materiais: 

-  regador, mangueira, ou até mesmo um pote. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço externo da casa que tenha plantas ou árvores. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

Foi satisfatório o contato da criança com plantas e árvores? Ela gostou de realizar os 

cuidados propostos? Conseguiu regar as plantas e árvores sozinha, ou precisou de auxílio? 

Nos dias seguintes ela se interessou em realizar a atividade novamente, virando rotina? 

Demonstrou carinho ao realizar os cuidados? 

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1. Utilizando um regador, mangueira, ou até mesmo um pote, ensine a criança a 

regar com água planta (s) ou árvore (s) que faz (em) parte de sua casa; 

2. Ressalte a importância e o quanto se fazem fundamentais em nossa comunidade 

e em nossas vidas; 

3. Sendo satisfatório, realize esta atividade por mais vezes durante a semana. 
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Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas; 

 Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponivel em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

 

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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