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Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Terça-feira, 20 de outubro de 2020 

 

Título da atividade: O bosque encantado. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.) (EI02ET05). 

 

Resumo: 

O Bosque Municipal, pertinho da nossa creche, também é um ambiente onde os 

batataenses e visitantes podem estar em contato com a natureza para fazer exercícios ou 

observar as belezas naturais e pequenos animais que ali vivem. 

Nesta atividade, vamos proporcionar momentos de criação com elementos naturais 

buscando aproximar as crianças ao contato com o meio natural ao passo que 

experimentam, recriam e tocam poderão sentir indiretamente a natureza. 

  

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de uma ferramenta sonora para reproduzir a história, folha 

de papel, terra e cola, bem como, objetos riscantes. 

 

Espaços:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


As áreas externas serão bem aproveitadas para o contato com elementos naturais e a 

colagem, porém, esteja à vontade para escolher a melhor opção entre suas 

possibilidades.  

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança 

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 15 minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança interage oralmente, se demonstra interesse em participar da atividade, se 

manuseia os elementos naturais com segurança e se desenvolveu habilidades para 

realizar a colagem e desenhos que lembrem os pequenos animais.  

 

O que fazer durante?  

Converse com a criança sobre o local e mostre fotos para que ela possa interagir, 

perguntando ou fazendo afirmações, questione se tem memórias de passeios feitos com 

os colegas da creche neste ambiente e se gostava desses momentos. Explique a 

importância do cuidado com o local e como podemos fazer a diferença. 

Proponha ouvir a história fazendo relação ao bosque da nossa cidade, permitindo que a 

criança se expresse. Posteriormente, chame-a para que juntos separem folhas e terra 

para criar uma obra de arte que lembre o Bosque Municipal e o Bosque Encantado da 

história.  

Assuma uma postura estimulante, encorajando e elogiando a criança, reforçando que 

confia na capacidade de criação dela e que é importante para você passar um tempo com 

ela. Verbalizar os sentimentos estimula novas aprendizagens socioemocionais nas 

crianças, por isso, seja exemplo. 

 

*As imagens do local serão encaminhadas aos pais/responsáveis virtualmente. 

 

Links importantes: 

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

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

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


BNCC: 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 

 

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

