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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 22/05/2020  

Título da Atividade: A profissão da minha família. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos. (EI02EO01) 

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

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF06) 

 

Resumo 

 A família é o primeiro ponto de referência para a criança, assim também como a sua casa. 

Deste modo vamos proporcionar á criança uma reflexão sobre a importância de cada 

membro de sua família e qual a função deles para manter a estrutura familiar e o sustento 

da casa, tanto financeiro, como afetivo. 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- O uso de materiais nesta atividade, será de acordo com a profissão que cada familia irá 

tabalhar com a criança. 

Importante: Vamos ter atenção e cuidado com o tipo de material/objeto disponibilizados 

para as crianças nesta atividade. (Ex.: Cortantes ou pontiagudos). 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

Na atividade proposta, vamos explicar para as crianças qual a profissão de cada um dentro 

de sua estrutura familiar, o que cada um faz para manter o sustento da casa. Em seguida, 

vocês irão escolher uma profissão referente a um membro da familia e fazer com a criança 

a brincadeira das profissões, ou seja, irá brincar com ela imitando a profissão escolhida. 

Fiquem atentos as reações da criança, e como ela se sente ao encorporar a profissão de 

seus familiares. 
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O que fazer durante a atividade? 

 

1. Informe a criança de qual profissão vocês irão brincar; 

2. Falar para ela, quem realiza a profissão escolhida fora ou dentro de casa; 

3. Vista a criança ou dê a ela materiais e objetos semelhantes aos que utilizam na 

profissão para que possam brincar e encorporar a brincadeira; 

 

Links importantes: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br na aba Atividades Remota. 

 

 

 

 

 

 

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/

