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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data:10/09/2020 

Título da Atividade: Pequenos auxiliares. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio 

social (EI01EO06); 

  Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02); 

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

opiniões (EI02EF01); 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto 

(EI02EO07). 

Resumo: 

A auxiliar de educadora de creche apoia as ações das educadoras nos momentos de atividades 

pedagógicas, realiza cuidados relacionados à higiene, alimentação e repouso. O estagiário 

atua ativamente nas situações de ensino e aprendizagem com a supervisão do educador. 

Nesta atividade iremos conhecer por meio de imagens as estagiárias e as auxiliares de 

educadoras da creche e representar suas respectivas funções através de uma ação realizada no 

decorrer do dia, ou seja, a criança irá auxiliar os pais ou responsável durante uma situação 

realizada neste dia, qualquer tarefa que o adulto precise de ajuda e que a criança consiga 

realizar com facilidade. Exemplo: Se for a hora do almoço peça para a criança colocar a mesa, 

se for lavar roupas instigue a criança a te auxiliar entregando as roupas para colocar na 

máquina de lavar e assim sucessivamente. Para que ela perceba a importância de ajudar 

alguém. 
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Preparação: 

Materiais: 

Materiais referentes à tarefa realizada no dia. 

 

Espaços: 

Escolham um lugar que atenda às necessidades de seu (a) filho (a) referentes à segurança e 

comodidade.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamnte 25 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

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? Como 

aconteceu a interação com a família neste momento? Demonstra interesse em participar da 

atividade? Consegue auxiliar o adulto durante a tarefa realizada no dia? Consegue perceber a 

função das estagiárias e auxiliares de educadoras de creche? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente mostre as imagens das auxiliares e estagiárias, para a criança conhecer 

quem são eles. 

2. Dialogue com a criança explicando que ela vai te auxiliar durante a realização da tarefa 

(cite o nome da tarefa que for realizar). 

3. Escolha uma atividade fácil para que a criança consiga realizar com facilidade. 
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4. Incentive a criança te ajudar deixando-a bem à vontade para executar o papel que você, 

pais ou responsável realiza todos os dias, ajudando o pequeno em suas atividades diárias. 

5. Segue abaixo as imagens das estagiárias e auxiliares das educadoras da creche: 

 

 

Estagiária: Jovana                        Estagiária: Mariana                      Estagiária: Stephanie 

 

 

Estagiária: Maria Laura 
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Auxiliar de educadora de creche: Ângela          Auxiliar de educadora de creche: Érica                                 

 

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 
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