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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 29/06/2020  

Título da Atividade: Cuidando da Terra. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto- 

-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

(EI02EF03) 

• Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de 

sala, cardápios, notícias etc.). (EI02EF08) 

 

Resumo 

Hoje vamos realizar uma atividade de leitura e a atividade voltada à leitura gera vários 

benefícios para as nossas crianças, e traz resultados incríveis! A interação de nossos 

pequenos com a leitura, auxilia no desenvolvimento psicomotor, cognitivo, afetivo e 

intelectual. 
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Preparação 

Materiais: 

-  Poema digital, enviado pelo grupo de WhatsApp; 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

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: 

Durante a aplicação da atividade, observe se criança se encontra atenta, se há interesse 

em ouvir o conteúdo abordado. Ela dialoga com o adulto durante a leitura do poema? 

Tenta pegar o celular para ver o poema digital? Qual seu nível de paciência ou 

impaciência ao ficar sentada durante a realização da atividade, e leitura.  

(Vale lembrar a importância em ser breve, pois, o tempo de atenção da criança nesta 

faixa etária é menor, e passado certo tempo, a criança não vai mais se interessar, 

buscando assim alguma forma de distração). 

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1. O adulto responsável por ministrar a atividade, realizará a leitura de um 

poema chamado: Cuidando da terra; 

2. Faça uma leitura pausada, e de forma infantilizada, de modo que a criança 

compreenda com maior facilidade;  
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3. Feito isso, daremos início a uma atividade prática, sobre o que foi dito em 

nosso poema;  

4. Como por exemplo: abra a torneira, e peça para a criança fechar, explicando 

que não se deve desperdiçar água, mas sim economizá-la. Ou ainda, recolha o lixo 

utilizado na reciclagem, exaltando a importância da preservação do planeta.  

Vamos cuidar da nossa “Terra”! 

 

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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