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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 11/09/2020 

Título da Atividade: Brincando na secretária.  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06); 

• Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita (EI01EF09); 

• Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04). 

 

Resumo: 
 A secretária escolar é responsável pela manutenção dos registros, arquivos e 

documentação dos alunos, professores e funcionários da escola, além da execução dos 

trabalhos administrativos e expedição de comunicados que apoiem o desenvolvimento do 

processo escolar. Além do trabalho administrativo que acontecem no escritório temos 

também o estágiario de publicidade e propaganda que realiza a divulgação da nossa 

instiuição através das redes sociais. 

E hoje será o dia em que nós iremos explorar este ambiente porporcionando para as 

crianças uma brincadeira de faz de conta, onde será disponibilizado materiais de 

escritório para a criança manuear e um computador feito de papelão, com certeza esta 

atividade será muito divertida.  

 

 

Preparação: 

Materiais: 

• Papelão;  

• Canetinha; 

• Mariais riscantes; 

• Papel sulfite.  

 

Espaços: 

Para esta atividade, o espaço não precisa ser muito grande, porém, seria importante que no 

ambiente estivesse cadeira e mesa, para se assemelhar com um escritório.  

 

Tempo Sugerido: 
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Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

Registro da Atividade: 
Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será reação da criança ao ver o escritório montado? Será que ela vai querer 

pegar os objetos que serão disponibilizados? Ou será que ela vai apresentar algum tipo de 

receio? 

 

O que fazer durante? 

Inicalmente confeccione o computdor, utilizando caixa de papelão, em seguida monte o 

espaço que será o escritório de faz de conta, disponibilizando os papéis, os materiais riscantes 

e o computador. 

Incentive a criança a explorar este espaço, manusear o computador e rabiscar nas folhas, 

favorecendo que ela realize suas descobertas e desenvolva sua coordenação motora fina. 

  

 

Link importante: 

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

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

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

 

 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


