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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data: 29/05/2020 

Título da Atividades 04: As profissões  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Perceber que as pessoas têm caracteristicas fisicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

(EI02EO05); 

 Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.(EI01CG03). 

 Respeitar regras básicas de convivio social nas interações e brincadeiras. (EI02EO06); 

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, 

tanto nas situações o cotidiano quanto em brincadeiras, danças, teatro e música. (EI03CG01); 

 

Resumo:  

O desenvolvimento desta atividade auxilia no despertar da curiosidade e da imaginação da 

criança. A partir deste principio a criança valoriza e respeita cada profissão aprendendo a sua 

importância. Nesta atividade os pais terão que mostrar para a criança a sua vestimenta, 

objetos referentes à sua profissão e mostrar suas funções que realiza durante o trabalho. 

Assim, a criança irá escolher uma das profissões para brincar de faz de conta, imitando as 

ações realizadas pelo adulto.  

 

Preparação: 

 

Materiais 

Vestimentas e objetos referentes à profissão. 
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Utilização de objetos referente às profissões, revistas, brinquedos de cozinha, tecidos, rolo 

para pintura,  bola de futebol e livro de história, etc; 

Espaços: 

Preparar um local onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe está sendo 

passado ou mostrado (como quintal, varanda, sala, entre outros).  

 

Tempo sugerido:  

Aproximadamente: 40 minutos. 

 

Registro da atividade: 

 

Registre em fotografias e/ou vídeos, ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? A criança 

consegue identificar qual a profissão que ela esta encenando? Demonstra entusiasmo em 

participar da atividade? De que forma explora os objetos? 

 

O que fazer durante? 

 

1. Proponha um diálogo com a criança sobre as funções e qual a importância das profissões. 

Mostre objetos e vestimentas utilizados no trabalho permitindo que as explore e vista a peça 

de roupa. 

 2. Depois disso, peça para a criança imitar os gestos executados pelos pais usando a sua 

imaginação e criatividade deixando-as livres para expressar suas emoções.  

 



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 

 

 

 

 

 

Links importantes: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br abas atividades  

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/

