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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: 11/05/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Respeito pelo meio ambiente. 

 

Objetivos específicos: 

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

descobertas (EI01ET03); 

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

espaços da instituição e fora dela (EI02ET03); 

● Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos (EI01EO01). 

 

Proposta pedagógica: 

O respeito e a preservação ao meio ambiente são valores, que podem ser vivenciados 

desde cedo, quando as crianças têm oportunidades de conviver com o meio natural. Na 

medida em que interagem com plantas e animais, elas podem estabelecer uma conexão 

emocional, que poderá contribuir com o desenvolvimento gradativo de competências 

sócio emocionais, como a empatia e o respeito à diversidade. Então é preciso vivenciar 

experiências concretas, para que as crianças extraiam significados das relações que 

estabelecem com os outros seres vivos existentes em nosso planeta. 

Mas como incentivar a vivência de valores, como o respeito e a preservação do meio 

ambiente em isolamento social? 

Esta é uma grande oportunidade de exercitarmos a criatividade e colocarmos em prática 

algumas ideias simples, como por exemplo: cuidar de uma plantinha que tenha em casa, 

observar o céu e paisagens, contato com animais, separar o lixo reciclado etc. 

Quando se trata de aprendizagem de crianças pequenas, é claro que os adultos são 

modelos, portanto a forma com que lidamos com o meio ao nosso redor, influenciará 

diretamente nos valores que as crianças poderão absorver ao longo da vida! 
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Materiais: 

- A escolha da família. 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicie uma breve conversa com a criança sobre o respeito ao meio ambiente que todos 

nós devemos ter. Em seguida, convide-a para praticar alguma ação simples referente ao 

meio ambiente.  

 

Exemplos: 

- Regar plantinhas de casa: cuidar e observar uma planta é essencial para despertar nas 

crianças a iniciativa, a atenção e as noções de tempo e crescimento, além do respeito à 

natureza. Incentive-a a regar, a colocar no sol e ajude a criança a conhecer os cuidados 

necessários. 

- Observar o céu e as paisagens em casa: momentos de observações de elementos 

naturais são importantes para o desenvolvimento das crianças, porque oportunizam a 

percepção sobre os diferentes fenômenos naturais e suas relações com os elementos que 

conseguem observar como: a quantidade e formatos das nuvens, a cor do céu, os sons da 

natureza.  

- Contato com animais de casa: as crianças poderão observar e interagir, o que também 

poderá ser bastante interessante para elas. 

- Separar o lixo: inclua a criança nesses momentos, ajude-a a perceber os diferentes 

tipos de resíduos que existem e como podemos destiná-los. Separe alguns deles que 

podem ser reutilizados em propostas (garrafa PET, rolinho de papel etc.). 

 

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: 
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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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