
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta-feira, 10 de setembro de 2020  

Título da atividade: É feito com amor e carinho 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos 

(EI02EO01); 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

- 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); 

- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

- Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo:  

No dia de hoje nossa atividade será para falarmos sobre os nossos ajudantes do dia-dia 

aqui na creche, que são os auxiliares e estagiários. O da nossa turminha a estagiária é a 

tia Stephanie. 

São eles que nos ajuda com os banhos, trocas, soninho e até na execução das atividades, 

e um ponto importante dos auxiliares é que eles auxiliam na autonomia das nossas 

crianças. 

E nossa atividade de hoje será para simbolizar essa autonomia e o cuidado dos 

auxiliares com os pequenos, sendo assim vocês poderão escolher através da lista abaixo 

com os serviços prestados pelos auxiliares o que vocês desejam reproduzir com as 

crianças. 

- Carinho no soninho; 

- Autonomia com o banho; 

- Autonomia com a alimentação; 

- Autonomia na troca de roupas; 

- Escovação dos dentes. 



Fale brevemente com a criança sobre esses cuidados tão importante dos estagiários e 

auxiliares e em seguida, escolham juntos qual deles irão reproduzi-los. 

    

  

 

TIA STEPHANIE 

  

 

Preparação 

Materiais: 

- Cuidado escolhido. 

 

Espaços:  

O espaço desta atividade dependerá através da escolha do cuidado escolhido. 

 

Tempo sugerido: 30 minutos 

 

Registro da atividade:  



Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou interesse em escolher algum cuidado? 

- Lembrou de algum que a tia Stephanie fazia? 

- Demonstrou interesse em reproduzir? 

  

O que fazer durante? 

- Fale com a criança sobre a importância dos auxiliares e estagiários; 

- Estimule a autonomia deles; 

- Inicie o cuidado por um adulto e em seguida deixe a criança reproduzir. 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

