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Título da atividade: Desbravando ambientes. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança na sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.) (EI02ET02); 

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

espaços da instituição e fora dela (EI02ET0). 

 

Resumo: 

O contato com áreas ao ar livre e com a natureza desperta a curiosidade das crianças e 

estimulam diretamente o aspecto cognitivo. Pensando nessas informações, a atividade 

de hoje deve ser pensada e executada em um ambiente aberto em que a criança possa ter 

contato com vento, sol ou natureza. 

 

Preparação 

Materiais: 

A utilização de materiais está ligada à escolha da brincadeira pelos familiares e pela 

criança, assim sendo, não poderão ser predefinidos no planejamento. 

 

Espaços:  

Os ambientes ao ar livre propiciando o desenvolvimento do aspecto cognitivo quando a 

criança se sente segura e livre para explorar, sendo assim, dentre suas possibilidades 
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escolha um ambiente que seja aberto e que de preferência tenha locais em que a luz do 

sol irradia e com plantas próximas. 

 

Tempo sugerido:  

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

por isso, pode ser alterado em diferentes casos.  

 

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 demonstra curiosidade pelo ambiente e se algo em especial chama sua 

atenção, se ela fala sobre suas percepções e faz questionamentos, se interage 

demonstrando segurança e se demonstra prazer ao estar em contato com os familiares 

durante a atividade. 

 

O que fazer durante?  

Reflita sobre brincadeiras que poderiam ser feitas com a criança em um ambiente ao ar 

livre e apresente opções para que ela escolha a que preferir. 

Interaja demonstrando entusiasmo em passar momentos com seu (a) filho (a), elogiando 

suas descobertas e respondendo suas indagações com carinho e atenção. Sentir-se 

importante faz com que ele confie que é capaz. 

  

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 

 


