
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: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             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); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Por ser tão importante para a formação integral da criança, a autonomia precisa ser 

estimulada em casa, pelos pais, e também na Educação Infantil, com o 

acompanhamento dos educadores.  

As crianças são dependentes dos pais para muitas coisas, no início, os pais ajudam em 

praticamente tudo, alimentação, higiene e até no brincar. No entanto, é interessante que, 

com o passar do tempo, a autonomia infantil seja desenvolvida, pois ela representa uma 

condição imprescindível para a construção da personalidade da criança, permitindo que, 

futuramente, ela possa resolver conflitos de forma crítica e assertiva. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional, a autonomia é “a capacidade de se conduzir 

e de tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, valores, a perspectiva 

pessoal, bem como a perspectiva do outro”.  

Sendo assim, saber se vestir, se alimentar e guiar os próprios  cuidados de higiene são 

exemplos de autonomia infantil, que, aos poucos, tornam a criança competente para 

atuar no mundo em que vive, pensando nisso que iremos desenvolver a brincadeira de 

hoje. 
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Inicialmente, o adulto em conduzir a brincadeira deverá separar no mínimo três peças de 

roupas ou sapatos e disponibilizar para que a criança possa ter a autonomia em escolher 

qual ela gostaria de usar no dia de hoje, estimulando-a também com o amor próprio. 

 

Materiais: 

- Roupas e calçados. 

 

Sugestões para as famílias: 

Vale ressaltar que mesmo que estaremos estimulando a autonomia, é importante que a 

criança entenda sobre limites, por isso, a escolha inicial será dos pais em selecionar 

algumas peças e dentre elas a criança ter a opção de escolha. Evitando conflitos com 

questões de temperatura (calor ou frio) ou roupas que podem ou não utilizar naquele 

momento. (roupas novas ou de ficar em casa). 

Caso for necessário auxilie a criança a se vestir e em suas tomadas de decisões.  

 

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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