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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 01/12/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 01: Nem tudo que sobra é lixo. 

 

Objetivos específicos: 

● Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos 

ritmos de música (EI02TS01); 

● Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI02TS03). 

 

Proposta pedagógica:  

É possível recriar e muita coisa aproveitar para quem separa o lixo de forma correta. 

Nem tudo se joga fora, nem tudo que sobra é lixo! 

Sendo assim, vamos confeccionar um chocalho com materiais recicláveis para 

acompanhar a canção do Bita que vem nos ensinar muitas coisas. 

 

Materiais:  

- Canção do Bita “Nem Tudo Que Sobra É lixo” disponível no grupo de WhatsApp; 

- Materiais recicláveis a escolha da família. 

 

Sugestões para as famílias:  

Inicialmente, o adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá 

separar alguns materiais para confeccionar um chocalho para a criança. Após isso, 

deverá apresentar para o pequeno a canção sugerida que será disponibilizado no grupo 

do WhatsApp, convidando-o para utilizar o chocalho confeccionado. 

Incentive a criança a realizar os movimentos adequados para emitir o som do chocalho. 
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Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

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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