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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: 27/09/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 12: O que se planta, colhe! 

 

Objetivos específicos: 

● Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

● Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.) (EI01EF07); 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

No decorrer desta semana iremos falar sobre as hortas e plantações, afinal, elas são 

essenciais para a melhoria da qualidade de vida das famílias.   

A horta é importante sob o ponto de vista nutricional, como forma de terapia 

ocupacional, na melhoria do hábito de consumo das pessoas, na economia das famílias 

e até na manutenção e/ou melhoria da saúde e prevenção de doenças. 

E as plantações geram oxigênio, alimento, fibras, combustíveis e remédios que 

permitem aos humanos e outras formas de vida existir.   

Sendo assim hoje nós iremos apresentar para nossos pequenos alguns vegetais através 

de panfletos de mercado.  

 

Materiais: 

- Panfletos de mercado; 

- Folha sulfite; 

- Cola; 
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- Tesoura (para uso exclusivo do adulto). 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável de proposta pedagógica deverá escolher um ambiente mais 

tranquilo da sua casa e separar alguns panfletos de mercado que tenha diferentes 

imagens de vegetais.  

Converse com a criança sobre os vegetais encontrados ressaltando os seus benefícios. 

Depois recorte as imagens de legumes e verduras que mais se destacaram e proponha 

que o pequeno realize uma colagem na folha sulfite. Ao finalizar fixe o pequeno cartaz 

em um lugar que a criança possa visualizar, para que ela possa observar e reconhecer 

suas confecções. 

 

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. 
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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 

 
 


