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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: 20/09/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 09: Viva as árvores! 

 

Objetivos específicos: 

● Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03); 

● Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02); 

● Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01). 

 

Proposta pedagógica: 

Amanhã dia 21 de setembro, comemora-se o “Dia da Árvore” em todo o território 

nacional.  

Esta data tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância dessa grande 

riqueza natural. Sendo assim, hoje nós iremos confeccionar um lindo fantoche e cantar 

uma linda música em homenagem a árvore. 

 

Materiais: 

- Rolinho de papel higiênico;  

- Tinta guache na cor verde; 

- Folha sulfite;  

- Tesoura (para uso exclusivo do adulto). 

 

Sugestões para as famílias: 
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Para iniciar a proposta pedagógica, o adulto mediador deverá iniciar um diálogo com a 

criança sobre a data comemorativa. Em seguida, disponibilize a tinta guache e uma 

folha de sulfite para o pequeno colorir livremente.  

Depois que a pintura secar, recorte-a em formato de árvore e faça dois cortes no rolinho 

de papel higiênico, um paralelo com o outro, encaixando assim, a folha recortada. 

Convide a criança para ir a um ambiente aberto observar uma árvore e para finalizar, 

proponha que cantem juntos com alegria a musiquinha do Patati Patatá, movimentando 

o fantoche confeccionado para homenagear o “Dia da Árvore”. 

 

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. 

  

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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