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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Crisina da Silva 

Turma: Maternal II B Data:11/09/2020 

Título da Atividade: Construindo uma ferramenta de trabalho. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

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

tridimensionais (EI02TS02); 

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

opiniões (EI02EF01); 

 Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02); 

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

compreender (EI02EO04). 

 

Resumo: 

A secretária é o setor da escola responsável pelos serviços destinados a manter os registros, os 

arquivos de documentação dos alunos e dos funcionários, além de comunicados e expedições 

para apoiar o desenvolvimento do processo escolar, dando valor legal a toda a documentação 

expedida. Sendo assim a secretária escolar tem um grande papel na organização e 

funcionamento da instituição. Nessa atividade por meio de imagens iremos conhecer a 

funcionária da secretária escolar, a diretora, bem como o estagiário de publicidade e 

propaganda e também confeccionar um instrumento de trabalho indispensável para o 

andamento desse setor, um computador ou notebook.   
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Preparação: 

Materiais: 

Tesoura (uso exclusivo do adulto), papelão bom (durinho), tinta guache, fita crepe, fita 

adesiva transparente. Lembrando que: os materiais podem ser substituídos de acordo com o 

que a família tenha em casa.   

 

Espaços: 

Organize um espaço disponível para a realização da atividade e que atenda às necessidades da 

criança referentes à segurança e comodidade.  

 

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? Consegue 

identificar o instrumento utilizado pela secretária? Demonstra interesse em participar da 

atividade? Como foi a interação com a família? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente mostre as imagens dos funcionários da creche, dizendo quem são eles. 

2. Dialogue com a criança explicando de forma simples sobre as funções exercidas na 

secretária e que o computador ou notebook são instrumentos indispensáveis para dar 
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andamento no trabalho. 

2.Organize o espaço e disponibilize os materiais necessários para ccriança e ajude- a 

confeccionar o instrumento de trabalho. 

3. Corte dois papelões do tamanho que preferir, arredondando as pontinhas, faça o molde para 

a tela com fita crepe e pinte a área isolada de preto, 

4.Faça o teclado com fita adesiva e incentive a criança usar sua imaginação na hora de decorar 

o notebook. 

5.Questione a criança sobre o que está construindo. 

 

 

 

Estagiário de Publicidade e Propaganda: Pedro             Secretária: Camila 
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Diretora: Deiceleni 

 

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

