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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 01/07/2020  

Título da Atividade: Os elementos do meio ambiente. 

 

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) 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.). (EI02ET02) 

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

espaços da instituição e fora dela. (EI02ET03) 

Resumo 

Nesta atividade, as crianças vão procurar por elementos do meio ambiente em suas casas!  

O objetivo da atividade consiste na conscientização da necessidade de proteção do meio 

ambiente. Para tanto, é importante que a criança conheça desde logo os elementos que 

compõe o meio ambiente, tais como: o solo, a água, o ar, o clima, flora, fauna e todos os 

demais elementos naturais responsáveis pelo equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e o 

meio em que vivem. 
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Preparação 

Materiais: 

- (nenhum específico); 

 

Espaços: 

Escolha um espaço externo da casa; 

 

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: 

 A criança demonstra atitudes de cuidado e solidariedade na interação com os elementos 

do meio ambiente que são observados? Ela procura pelos elementos e desloca seu corpo 

seguindo orientações do adulto como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc. 

Observa, relata, descreve como está o tempo na área externa de sua casa durante sua 

observação? Ela compartilha com outras crianças ou adultos, o cuidado com as plantas e 

animais? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto responsável por ministrar a atividade, auxiliará à criança na busca por 

alguns destes elementos na área externa de sua casa. Como exemplo, observem: 

as formigas, plantas, árvores, terra; 

2. É importante que o adulto cite alguns exemplos (de forma infantilizada) de 

preservação do meio ambiente, como evitar todo tipo de poluição nas águas; 

evitar desastres ecológicos, como queimadas, derramamentos de óleo nas 

águas, desmatamentos e morte de animais. 
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Assim, vamos nos conscientizar e garantir a preservação do meio ambiente para as 

gerações futuras! 

 

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, disponível 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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