
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Sexta feira, 24 de julho de 2020  

Título da atividade: Faz de conta 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

(EI02EO03); 

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

opiniões (EI02EF01); 

- Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens e tema sugeridos (EI02EF06). 

 

Resumo:  

Na brincadeira de hoje vocês deverão dar asas para a imaginação da criança e permitir 

que através de alguns itens da família de vocês a criança possa se fantasiar, se transformar 

em algum personagem, ou até mesmo alguém da própria família. Para isso vocês deverão 

utilizar a imaginação, poderão disponibilizar itens da profissão de cada um de vocês e 

deixar a criança escolher quem ela deseja ser no faz de conta, ou então apenas roupas que 

o papai usa no dia-dia, por exemplo. Caso tenham acesso poderão utilizar um espelho 

para que a criança possa se ver transformado e assim tornar esse momento super divertido 

e imaginário. 

OBS. Tenho visto muitos irmãos participando e auxiliando durante as nossas atividades, 

o que é muito bom, pois para a criança é uma pessoa de referência e que ajudará na 

execução das nossas brincadeiras de forma mais fácil. Sendo assim, na brincadeira de 

hoje, permitam que os irmãos também se transformem em alguém da família.  



 

 

 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Itens para a imaginação voar bem longe. 

                  

Espaços:  

Sugiro que seja um local espaçoso para que todos tenham liberdade para executar a 

brincadeira. 

 



Tempo sugerido: 20 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 autonomia em escolher algum item para se transformar? 

- Soube identificar de quem eram as roupas/itens? 

- Demonstrou interesse em brincar de ser alguém? 

 

O que fazer durante? 

- Separe com antecedência os itens; 

- Não escolha pela criança, estimule que ela tenha autonomia nas escolhas; 

- Estimule a imaginação, o faz de conta da criança. 

 

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/ 

 

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

 


