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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA
Nome da Professora: Graciane

Sala: Berçário II - A

Título da Atividade: Meu escritório infantil

Data: 11/09/2020

Resumo:
O escritório da creche é responsável por manter os arquivos de registros e
documentação de crianças matriculadas, professores e dos seus demais colaboradores,
além de comunicados e expedições para apoiar o desenvolvimento do processo
educativo. Desta forma, hoje iremos explorar este ambiente de forma lúdica,
proporcionando para a criança um momento de faz de conta.

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento
desta atividade.
Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI02CG01);
(EI02CG05); (EI01CG02) e (EI02EF09).
Materiais:
● Pedaços de papelão;
● Fita adesiva;
● Canetinha preta;
● Imagem grande de revista;
● Barbante;
● Cola branca;
●Tesoura (para o uso exclusivo do adulto).
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Execução:
Antes de iniciar a confecção do laptop, separe os materiais antecipadamente. Realize
uma conversa com a criança sobre o laptop que irão confeccionar para realizar a
brincadeira.
O que fazer durante?
● O adulto responsável pela atividade deverá recortar dois pedaços de papelão do
tamanho que desejar, lembrando que ambos devem ser de tamanhos iguais;
● Passe uma fita das laterais de forma que possa unir as duas partes igual a um livro;
● Fure as laterais para passar um barbante e mantê-lo aberto;
● Em seguida, cole uma imagem de sua preferência na parte de cima do laptop e decore
a outra parte para simbolizar as teclas e assim, já estará pronto;
● Para finalizar, monte um cantinho para a criança brincar livremente.

Cuidado! A tesoura é de uso exclusivo do adulto. E, atenção com a cola, para a criança
não colocar na boca.

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.
Sugestão de vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gID27GeiG58.
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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

