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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: O afeto e o cuidado das nossas auxiliares e estagiárias                                  

Data: 10/09/2020 

 

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos 

gostosos em família. 

 

Resumo:  

Na Educação Infantil, cuidar é uma função complementar e indissociável ao educar. É 

possível transformar a rotina de cuidado com a saúde em situações prazerosas e ricas em 

aprendizagens. Esses momentos são propícios para as crianças adquirirem hábitos 

saudáveis de cuidados pessoais, conquistarem autonomia, criarem vínculos afetivos, 

aprenderem a comunicar necessidades, desejos e desagrados, ampliarem a percepção 

sobre as diferentes sensações do corpo, controlarem progressivamente movimentos e 

impulsos etc. Portanto, para tudo isso se concretizar, existem outros profissionais, além 

do professor(a) que ajudam nesse processo e são de extrema importância, pois dedicam 

seu tempo a auxiliar o desenvolvimento das crianças atendidas, são os estagiários e 

auxiliares da educação infantil. 
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A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EF01) e (EI02CG01). 

 

Materiais:  

● Os materiais deverão estar de acordo com a atividade escolhida pela criança e família 

 

Execução:  

Realize uma conversa com a criança sobre a função dos nossos auxiliares e estagiários 

da educação infantil. 

 

O que fazer durante?  

● Convide a criança a observar as imagens sobre as funções desses profissionais; 

● Em seguida, a família juntamente com a criança deverá escolher alguma imagem para 

realizar uma brincadeira de faz de conta. 

 

Sugestões: 

A criança pode brincar de dar banho em uma boneca; brincar de dar comidinha para 

um ursinho ou até mesmo fazê-lo dormir. O importante é destacar o afeto e cuidado na 

brincadeira. 

 

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. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


