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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 11/08/2020  

Título da Atividade: Árvore dos valores!           

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• 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) 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos etc. (EI02EF05) 

 

Resumo 

No decorrer dessa semana, vamos desenvolver com as crianças, alguns “valores” que 

devem lhes ser repassados e compreendidos desde cedo. 

A educação quanto aos valores fundamentais, é de suma importância na construção moral 

de cada indivíduo, portanto, deve sempre ser colocado em prática. 

É necessário que tenha em pauta a transmissão de tais valores às nossas crianças, para 

que cresçam contribuindo com o bem geral. 
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Preparação 

Materiais: 

- Folha de sulfite, (ou outra espécie de folha no momento disponível); 

- 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: 

Quando a criança estiver colorindo as folhas, observe se ela desenvolve progressivamente 

suas habilidades manuais, se tem controle dos traços; ao ser convidada a manipular o giz 

de cera ou tinta guache, ela explora as cores disponíveis, ou prefere ficar em uma cor só? 

A criança conversa com o adulto ou outras crianças presentes no momento da pintura? 

Expressando seus desejos, sentimentos ou opiniões? Ela relata sua experiência com outras 

pessoas ao decorrer do seu dia? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Inicialmente, o adulto responsável por acompanhar a atividade deverá desenhar 

uma árvore em uma folha de sulfite (ou outra espécie de folha no momento 

disponível); 

2. A árvore a ser desenhada deve ser composta pelo tronco e quatro ramos de folhas; 

3. As folhas deverão ser preenchidas após a realização de cada atividade diária, e 

levará o nome do valor fundamental desenvolvido naquele dia, devendo, logo 

após, ser colorido pela criança; 
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Exemplo: Ontem, na segunda-feira, foi dado início à nossa Campanha Solidária, 

no sentido de promover a solidariedade e empatia de nossos pequenos. Ao separar 

conjuntamente com eles, produtos a serem doados, demonstramos a importância 

de se pensar no próximo!  

Pois bem, hoje o nome a ser preenchido e colorido pela criança no ramo de folha 

é Solidariedade!  

 

E assim será sucessivamente, de acordo com os próximos valores fundamentais 

apontados a cada dia da semana, onde na sexta-feira concluiremos nossa árvore 

composta de valores fundamentais! 

 

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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