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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento 

Turma: Maternal II A Data: 09/09/2020 

Título da Atividade 02: Vamos brincar de escolinha.  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. (EI02CG01); 

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

compreender. (EI02EO04); 

• Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios e palavras. 

(EI01EO04);  

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, 

tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro e música. 

(EI03CG01). 

 

Resumo: 

A brincadeira de faz de conta é considerada um poderoso instrumento de desenvolvimento da 

capacidade imaginativa e criativa da criança. Além disso, é o instrumento privilegiado de 

inserção e criação de cultura, fundamental ao desenvolvimento infantil. Através do faz de conta 

a criança entra em contato com regras e desenvolve a linguagem verbal, pois imaginando a 

criança se comunica, constrói narrativas e expressa desejos. No brincar de faz de conta é quando 

a criança tem o interesse por brincar de escolinha, de casinha, de super-heróis entre outros. 

Nesta atividade através de um vídeo a criança irá relembrar momentos com a professora e seus 

amigos de sala, em seguida irá brincar de faz de conta, como se ela fosse a professora.  
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Preparação: 

Materiais 

De acordo com os matérias que estão disponíveis em casa.  

 

Espaços: 

Indicam-se ambientes com espaço disponível para a construção, como a sala ou áreas externas 

como jardim, quintal ou garagem.  

 

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: 

Qual a ação reação da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra autonomia 

ou brinca de faz de conta? As crianças criam novas histórias a partir dos adereços que utilizam 

para brincar? Como é possível perceber isso? 

 

O que fazer durante? 

• Dialogue com a criança explicando que a brincadeira de faz de conta é a maneira como ela 

começa a interagir com o mundo à sua volta que quando ela brinca, representa papéis, cria 

interações e enredos. 

• Nenhum material ou brinquedo é mais importante do que o tempo para brincar e explorar 

ideias. Uma rotina cheia de compromissos na infância pode atrapalhar o livre-brincar, então 

certifique-se que seu pequeno tenha tempo para soltar a imaginação e mergulhar no faz de 

conta com frequência. 
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• Certifique-se de que seu filho tenha acesso bonecos, bichos de pelúcia ou fantoches. Não 

precisam ser comprados em lojas, podem ser desenhados e cortados de papel, feitos com 

materiais reciclados ou até com materiais confeccionado em atividades anteriores. Por meio 

do faz de conta, as crianças atribuem sentimentos e ideias a essas “pessoas” e “animais” e, 

muitas vezes, as utilizam para expressar, explorar e elaborar suas próprias ideias. 

 

 

 

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 

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/maternal-ii-a-prof-laura
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

