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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 27/05/2020 (quarta-feira) 

Título da Atividade 02: Brincando com as profissões 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

● Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EO01CG03); 

● Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes das pessoas com 

quem convive (EI01EF01); 

● Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidade e 

desejos (EI01CG01). 

 

Resumo: 

Nesta atividade as crianças irão poder conhecer as profissões dos seus familiares. São 

tantas profissões, tudo é possível! Vamos descobrir o que a mamãe, o papai, a vovó ou 

o vovô fazem e brincar com essas profissões. 

 

 

 

 Materiais: 

- Objetos que identifiquem a profissão dos familiares. 
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Observar a relação da criança com o adulto (Como a criança reage ao ser convidada a 

realizar a atividade proposta?). Observar como ela brinca e interage no ambiente 

(Dentre os objetos escolhidos, a criança tem preferência por algum especifico?). 

 

O que fazer durante? 

1 – Selecione alguns objetos da profissão de seus familiares; 

2 – Inicie uma conversa com a criança falando a respeito das profissões dos familiares; 

3 – Apresente os objetos relacionados de cada profissão e em seguida deixem que a 

criança os explorem livremente; 

4 – Faça alguns movimentos próprios da profissão e proponha que a criança imite os 

gestos; 

5 – Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da brincadeira e proponha que 

organizem os objetos utilizados; 

6 – Durante a organização você pode conversar com a criança sobre a experiência que 

tiveram. 

 

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 

 
 


