
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 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma:  Maternal II A e B            Data: 13/05/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: A arte de se vestir. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02);  

 Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo (EI02CG04); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Aceitar quem nós somos, como nossas fraquezas e fortalezas, nem sempre é uma tarefa 

fácil. Já percebeu que quando colocamos uma roupa bonita, que nos cai bem e nos deixa 

confortáveis, nos sentimos mais confiantes e felizes? Com a criança também é assim! A 

roupa certa eleva a autoestima infantil, faz o pequeno se sentir alegre, bonito e à 

vontade para brincar e ser ele mesmo. 

 Para as crianças, a autoestima é importantíssima para desenvolver sua confiança e 

permitir que cresçam com autonomia e capazes de aceitar a si mesmos e aos outros. 

Inicialmente questione a criança qual calçado e troca de roupa gostaria de usar 

estimulando assim sua autonomia e a linguagem oral para se expressar. Em seguida 

deixa a criança escolher seu calçado e suas próprias roupas para se vestir permitindo que 

ela possa definir a si mesmo, com base em seus gostos e personalidade, pois vestir a 

calça ou escolher o par de sapatos que usará durante o dia pode parecer algo simples 

para os adultos, mas é uma atividade bem desafiadora para a criança. Caso for 

necessário auxilie a criança a se vestir e em suas tomadas de decisões.  
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Materiais: 

- Roupas e calçados. 

 

Sugestões para as famílias: 

Deixa a criança escolher o que se adapta às suas preferências e estilo respeitando-a em 

suas decisões, é importante dar a ela a satisfação de dizer que fez um bom trabalho. 

Esteja à disposição para orientar e facilitar o processo de aprendizagem.  

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

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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