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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA
Nome da Professora: Graciane

Sala: Berçário II - A

Título da Atividade: Professores (as) da educação infantil da nossa creche
Data: 08/09/2020
Resumo:
Na Creche Menino Jesus existem vários profissionais que além de bem preparados e
comprometidos com o trabalho, contribui de formas diferentes para o bem estar de cada
criança. Todos eles têm uma função muito especial e importante para deixar nossa
Creche do jeito que ela é hoje.
O objetivo da atividade de hoje é transformar a música “Hora da Escola” do Bita, em
uma história, dando destaque ao papel do professor. Vamos lá?

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento
desta atividade.
Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI02EF01);
(EI02TS03) e (EI02EF06).

Materiais:
● Objetos ou brinquedos de acordo com a história;
● Caixa de sapato ou a mini maquete confeccionada anteriormente.
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Execução:
Antes de iniciar a atividade proposta ouça a música proposta e a transforme em uma
pequena história. Organize os materiais a serem utilizados com antecedência, colocando
os objetos ou brinquedos de acordo com a história dentro de uma caixa de sapato
(também poderá ser utilizada a mini maquete confeccionada anteriormente) e em
seguida inicie uma conversa com a criança sobre os professores (as) da creche, falando
que você irá contar uma historinha sobre o tema.

O que fazer durante?
● Com entusiasmo, diga que você tem uma caixa mágica e que dentro dela há objetos
que te ajudarão a contar a história e a compor o cenário;
● Conforme for retirando os objetos da caixa, deixe-os em um local visível para que a
criança possa manusear;
● Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da atividade, propondo que
organizem juntos os materiais utilizados;
● Durante a organização você pode conversar com a criança sobre a experiência que
tiveram.

Registro da Atividade:
Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp
de comunicação neste período de suspensão das aulas.
Links importantes:
Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em:
https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas.
Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil.
Música disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ezl7VsuDWck.
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Atenção!!!
E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus!

Se puder
fique em
casa

Evite lugares
com muitas
pessoas

Lave bem
as mãos

