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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 08/10/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade: Vestindo-se de imaginação. 

 

Objetivos específicos: 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.) (EI02ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

Utilizar a imaginação nas brincadeiras e atividades cotidianas é característico da 

infância, além de importante para o desenvolvimento, o faz de conta permite a 

expressão das vivências sociais utilizando ou não as palavras. Buscando propiciar 

momentos de alegria com a imaginação como ponto principal para promover o avanço 

das aprendizagens esta atividade/brincadeira foi planejada. 

Convide a criança para brincar e proponha escolherem uma fantasia para que tudo se 

torne mais divertido, utilizando a autonomia para fazer escolhas também dos acessórios 

e da brincadeira, se desejam dançar, cantar, imitar o personagem entre outros.   

 

Materiais: 

- Fantasia e acessórios do personagem favorito. 

 

Sugestões para as famílias:  
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Para que sua participação seja efetiva, esteja disposto a também utilizar acessórios de 

algum personagem e interagir de maneira positiva com a criança, dando abertura para 

que ela se expresse, faça escolhas e demonstre oral ou corporalmente seus sentimentos. 

 

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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