
 

“Atividade Diversificada” - Sugestão para que o tempo em 

quarentena seja cheio de novas experiências. 

Data: 16/09/2020 

Professora: Raíne 

Sala: Maternal I A 

 

Senhor Mauro em ação. 

Na creche, temos um lindo espaço com horta, tanque para peixes e jardins cheios de 

bichinhos que passeiam por aqui, o responsável pelo cuidado destes ambientes é o 

senhor Mauro, um jardineiro muito querido que participou de momentos de estímulo ao 

desenvolvimento das crianças, nos ajudou em diversas situações a praticar o cuidado 

com a natureza e compartilhou o conhecimento que adquiriu ao longo da vida.  

Em casa, provavelmente o espaço verde seja menor, mas não impossibilita a observação 

do ambiente ao ar livre ou de espaços com plantas que podem estar disponíveis, esteja 

atento “pequeno (a)” aos bichinhos que podem viver junto com vocês, no quintal da sua 

casa.  

Inicialmente converse com a criança sobre o senhor Mauro jardineiro da Creche, 

enfatizando a importância da sua função, ele planta e colhe muitos alimentos que 

consumimos com cuidado e dedicação, além de plantar e cuidar muito bem das flores e 

animais. Mostre a foto dele que será encaminhada à criança, para falar sobre as 

possíveis memórias com esse profissional, em seguida, proponha a confecção de um 

chapéu de dobradura para que haja uma caracterização do personagem durante a 

exploração do ambiente que resultará em um apanhado de informações que podem ser 

desenhadas posteriormente, em relação aos pequenos animais encontrados no seu 

quintal ou jardim. 

No decorrer da atividade assuma uma postura estimuladora da construção de identidade 

de seu (a) filho (a), dando liberdade para que ele se expresse e elogiando suas 

conquistas, participe com entusiasmo, fazendo parte da confecção, da exploração e 

posteriormente do desenho sobre a experiência vivida, sem realizar por ela. 

 

Objetivos contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 

(EI02CG05), (EI02ET02) e (EI02ET04). 

 

Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


 

 

 

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 

 


