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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 21/09/2020  

Título da Atividade: Dia da árvore! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos. (EI02EO01) 

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender. (EI02EO04) 

• 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) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05) 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

 

Resumo 

“As árvores são importantes para nossa vida, elas fornecem o ar que respiramos além de 

nos dar alimentos, como frutas e remédios que são extraídos de algumas delas. Também 

nos fornece sombra e madeira para construção de casas, móveis e celulose para a 

fabricação de papel.” 
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É muito importante que as crianças, desde cedo, aprendam através dos seus pais e seus 

educadores, a respeitar e a valorizar a natureza e o meio ambiente.  

Assim, na presente atividade, vamos trabalhar palavras de afeto e cuidado para com a 

natureza, através da observação e de pontuações importantes acerca do cuidado com 

árvores, isto será repassado em uma folha de sulfite. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Giz de cera ou tinta guache. 

 

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: 

Na observação da árvore, a criança demonstra alguma atitude de cuidado e carinho para 

com a natureza? Comunica-se e busca ser compreendida pelo adulto. Desloca seu corpo 

no espaço diante da árvore, em observação dela e da natureza a sua volta? Ao colorir o 

desenho na folha de sulfite, a criança desenvolve suas habilidades manuais, ou ainda fica 

um pouco restrita quanto aos traços. Qual a sua reação ao utilizar o giz de cera, e colorir 

o desenho realizado. 
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O que fazer durante a atividade? 

1-  O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá acompanhar a criança 

até um local onde haja árvore(s), orientando-a a observá-la, galhos, folhas, frutos, 

tamanho etc.; 

2- Após a observação realizada, em uma folha de sulfite, o adulto deverá realizar o 

desenho de uma árvore, e nela deverá inserir palavras de afeto e cuidado para com 

natureza, que nossas crianças devem, desde logo, tomar conhecimento; 

3- Feito isso, a criança deverá colorir o desenho realizado! 

 

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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