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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 08/09/2020 

Título da Atividade: Professores da creche. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04);  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

opiniões (EI02EF01); 

 Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades 

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças 

(EI02EO05). 

 

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. O professor, embora não deixe de ser 

também um cuidador no sentido de zelar pelo bem-estar dos pequenos, tem atribuições muito 

mais amplas. São dele as responsabilidades de conduzir as crianças em um processo de 

aprendizado contínuo e eficaz, orientando-as em vários aspectos. Os professores atuam 

ativamente na educação, fornecendo os meios necessários para que os alunos se desenvolvam 

e amadureçam de acordo com a idade, vencendo uma série de desafios. Ele atua facilitando, 

amparando e incentivando o desenvolvimento integral da criança. 

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 
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Jesus”. Logo após, com o auxílio do responsável o pequeno irá realizar uma colagem de 

imagens semelhantes às funções dos professores. 

 

 Preparação: 

Materiais: 

Celular ou qualquer outro aparelho eletrônico para reproduzir o vídeo que será postado no 

grupo do Whatsapp, tesoura (para uso exclusivo do adulto), folha sulfite, cola, revistas, 

jornais, livros, gibis e imagens semelhantes às funções dos professores.  

 

Espaços: 

Sugiro que seja um local aconchegante e tranquilo para que a criança não se disperse com 

facilidade durante atividade da colagem. 

 

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: 

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

interesse em participar da atividade?  Como a criança explora os materiais oferecidos? 

Demonstra domínio em suas habilidades manuais? Consegue realizar a colagem? Como 

executa a movimentação manual? Faz preensão, rasga e entre outras? Consegue reconhecer os 

professores?  
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O que fazer durante? 

1. Inicialmente convide a criança para se sentar e assistir o vídeo para relembrar e conhecer 

os professores.  

2. Dialogue com a criança sobre os professores, pronunciando suas respectivas funções 

visualizadas no vídeo. 

3. Realize um momento de folheamento em revistas, jornais, gibis, livros entre outros com 

a criança, buscando encontrar imagens semelhantes às funções dos professores como: 

livros, caneta, lousa, violão, berimbau etc. Caso não encontrem imagens podem optar por 

desenhar. 

4. Em seguida, recortem as imagens encontradas e cole em folhas sulfites ou qualquer 

outro material que a família tenha em casa. 

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

trabalho. 

6. 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

