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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B Data 08/09/2020 

Título da Atividade 01: Professores da creche. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05); 

 Perceber que as pessoas têm caracteristicas fisicas diferentes, respeitando essas 

diferenças.(EI02EO05); 

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, 

necessidades, e maneiras de pensar e agir; (EI03EO01); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa, de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. (EI02TS02); 

 

Resumo: 

O papel do professor é fundamental no andamento das atividades na educação infantil, pois ele é 

o mediador entre a criança e o conhecimento. Assim sendo, é extremamente necessário que esse 

profissional esteja em uma constante busca por aprender sobre o desenvolvimento de crianças e a 

forma como elas veem e sentem o mundo, criando oportunidades para elas manifestarem seus 

pensamentos, linguagem, criatividade, reações, imaginação ideias e relações sociais. 

Nesta atividade a criança juntamente com os pais ou responsável irão conhecer ou relembrar por 

meio de um vídeo, todos os professores que trabalham na instituição “Creche Menino Jesus”. 

Com o auxílio do responsável o pequeno irá realizar uma colagem de imagens semelhantes às 

funções dos professores. 
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Preparação: 

A criança com a ajuda de um membro da familia irá assistir um video com as imagens dos 

professores da creche em seguida procurar em jornal ou revista imagens semelhante a função do 

professor. 

 

Materiais: 

  Video, Jornal, revista, gibi ou material impresso, tessoura, folha sulfite e cola ou qualquer 

material substituível que a família tenha em casa. 

 

Espaços: 

Sala, quarto, cozinha qualquer lugar que a criança posso folhear e cortar e colar para realizar 

atividade. Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos amplos e expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e 

o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material servirá 

para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

A criança reconhece a professora da sua turma? Consegue elaborar perguntas diante do que foi 

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

Demonstra dificuldade na coordenação motora fina? Demonstra entusiasmo em participar da 

atividade? 
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O que fazer durante? 

1. Convide a criança para sentar com você para assistir o video para conhecer os professores; 

2. Organize o material e o espaço para realizar atividade; 

3. Realize um momento de folheamento em revistas ou jornais com a criança, buscando 

encontrar imagens; 

4. Em seguida, recortem as imagens encontradas e cole na folha sulfite, 

5. Questione a criança sobre a função dos professores; 

6. Observação: Atenção redobrada com o uso da tesoura, manuseio somente do adulto. 

7. Escolha um local da casa para expor atividade da criança valorizando assim o seu trabalho. 

8. Segue abaixo algumas sugestões de imagens semelhantes às funções dos professores. 
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Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://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 

 

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

