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                Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 28/05/2020 

Título da Atividade: Profissão dos meus pais 

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02);  

*Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos e brinquedos (EI01EO03);  

*Experimentar os objetos pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo nova descobertas(EI01EO03).  

Além de divertido, brincar de faz de conta ajuda as crianças a aprenderem muito sobre si 

mesmas e o mundo à sua volta. 

 

Resumo 
Nesta atividade as crianças irão brincar de faz de conta e se imaginar trabalhando 

juntamente com seus pais.  

É fundamental que toda família se envolva nesta proposta, inclusive se tiver irmãos 

primos mais próximos, que tenha convivência diária com criança.  

  

Materiais: 

● Objetos que os pais utilizam no trabalho, que não ofereça riscos para o bebê.  

 

Espaço:  

Escolha o espaço de acordo com a profissão que for escolhida para a exploração da 

criança. Só observando-se o espaço não irá oferecer riscos para o bebê.  

 

Tempo sugerido:  

20 minutos 
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Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:   

É importante que o material escolhido pelos pais, não ofereça riscos para a criança e seja 

totalmente higienizado, vendo que nesta faixa etária tudo o que eles pegam vai direto para 

a boca.     

 

O que fazer durante: 

Os pais farão uma breve reflexão de qual profissão (do pai ou da mãe) que seria mais 

propícia para a reprodução e exploração da criança.   

Assim que for decidido, será entregue para os bebês objetos que dão característica a 

profissão, exemplo:  se trabalhar de doméstica, entregará para a criança explorar um balde 

e uma bucha, se o pai for pintor, entregará para a criança um pincel.  

E assim a criança irá explorar o material oferecido.   

 

 

Links importantes: 

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

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

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