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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: 08/09/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 03: O jardim e a jardinagem. 

 

Objetivos específicos: 

● Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos 

e opiniões (EI02EF01); 

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

espaços da instituição e fora dela (EI02ET03); 

● Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 

Proposta pedagógica: 

Neste novo mês, nossas propostas pedagógicas estarão voltadas para o tema: 

NATUREZA, no qual iniciaremos falando sobre o JARDIM. 

O jardim é um espaço geralmente fechado, onde se cultivam árvores, flores, plantas 

decorativas e ornamentais. Terra fértil, vegetação abundante, espaço harmonioso.  

Dessa forma, a jardinagem é uma das formas de estimular o contato da criança com a 

natureza. Aprendendo sobre os ciclos naturais das plantas, a criança desenvolve a 

consciência ambiental e, ao crescer, poderá olhar de forma mais crítica para todas as 

práticas que ameaçam a sustentabilidade. 

Sendo assim, que tal encontrar em livros, jornais ou revistas, imagens associadas a um 

jardim? 

 

Materiais: 

- Livros, jornais ou revistas; 

- Folha de sulfite ou qualquer outro tipo de papel; 
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- Tesoura (para o uso exclusivo do adulto); 

- Cola. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável pela proposta pedagógica, deverá iniciar a atividade dialogando 

com a criança sobre o tema JARDIM, destacando suas principais características. Em 

seguida, convide-a para manusear e folhear livros, jornais ou revistas, incentivando-a a 

encontrar imagens que se associem a um jardim, sendo: gramas, árvores, flores, objetos 

de enfeites etc.  

Para finalizar, proponha ao pequeno que colem as imagens encontradas em uma folha 

de papel, fixando-a assim, em um ambiente da casa para que a criança se familiarize 

com as características de um jardim, bem como com sua própria produção.  

 

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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