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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA  

 

Título da Atividade: Dia de chuva com a família. 

 

Turma: Berçário I - A 

 

Resumo: Disponibilize folhas variadas em volta da criança, permitindo que eles 

explorem, amassem e rasguem livremente. Em seguida coloque um som de chuva, 

pegue as folhas que já foram exploradas e jogue para cima fazendo uma chuva de papel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação:  

 Materiais: 

● Diversos tipos de papeis (evite os que soltam tinta); 

● Som de chuva através do celular ou televisão.  

 

Execução: 

Esta atividade é dividida em duas etapas: 

*Primeira: A criança irá amassar e rasgar os papéis oferecidos.   

*Segunda: Será colocado um som ambiente, (por isso não precisa ser alto, porém tem 

que ser perceptível aos ouvidos do pequeno). Nesta parte, o adulto mediador, irá 

começar a jogar os papeis em cima da cabeça da criança dizendo com a voz alta: - Olha 

a chuva! 
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 Dica: Durante a atividade é importante que o adulto mediador incentive o manuseio e a 

exploração, pois em alguns casos a criança demonstra receio. 

 

O que fazer durante:  

● Incentive a criança explorar o material oferecido;  

● Ligue o som da chuva;  

● Jogue os papeis picados para cima estimulando a imitação.  

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e ou vídeos para documentação e envie para o grupo do 

WhatsApp de comunicação neste período de suspensão de aulas.  

 

Atenção!  

Nesta faixa etária é comum tudo o que os bebês pegarem ser levados até a boca, pois 

isto nesta atividade a atenção precisa ser redobrada.  

Evite deixar o papel picado em partes muito pequenas, pois dificulta a visualização de 

onde a criança colocando o mesmo.  

 

Links importantes: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br 

Canal do Youtube disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5NhLg1F9pMo 
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