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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 10/09/2020  

Título da Atividade: Automassagem relaxante! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

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

se compreender. (EI02EO04) 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. (EI02CG04) 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02TS03) 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

 

Resumo 

Hoje, dando continuidade ao tema da semana, vamos discorrer sobre outras duas 

profissões existentes em nossa instituição, as quais contribuem de forma significativa para 

com o desenvolvimento das nossas crianças. São elas: Auxiliar e Estagiário! 

Os auxiliares e estagiários contribuem de forma significativa no desenvolvimento e 

cuidado para com às crianças.  

Ajudam na alimentação, nos cuidados relacionados a higiene e hábitos saudáveis.  
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Encontram-se sempre prontamente ativos e atentos acerca de possíveis alterações no 

quadro de saúde de cada criança. Também tem a função de adotar uma rotina de sono que 

contribui para com o bem estar dos pequenos, afinal, o sono e o descanso também são 

atividades educativas. Ajudam, ainda, no desenvolvimento de atividades que promovem 

vivências infantis ricas do ponto de vista: sensorial, motor, cognitivo, afetivo e social. 

Sendo assim, visando o bem estar das crianças, ligado à função diária desenvolvida pelos 

auxiliares e estagiários, a proposta de atividade de hoje consiste em uma automassagem 

relaxante! 

 

Preparação 

Materiais: 

-  Nenhum específico. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

Ao ser convidada para uma automassagem relaxante, a criança demonstra uma imagem 

positiva de si e confiança na execução da atividade? Comunica-se com o adulto 

responsável por acompanhar a atividade? Demonstra cuidados com o seu corpo? Caso 

seja utilizado fontes sonoras, as canções no decorrer da automassagem, a criança fica mais 

relaxada, ou agitada? Ao final da atividade ela expressa seus sentimento e opiniões do 

que foi feito na automassagem? 
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O que fazer durante a atividade? 

1. As massagens infantis envolvem: contato visual, risos, carinho, e outras 

interações com a criança. Isso permite que haja interação de forma positiva 

entre a criança e o educador. Além disso, as massagens ativam as respostas do 

organismo de forma favorável; 

2. O adulto responsável por acompanhar a atividade, ficará incumbido de ensinar 

simples toques de automassagem à criança, que contribui tanto para a melhoria 

da qualidade de vida, como para fazê-los perceber melhor o próprio corpo; 

3. Inicialmente, a criança deverá abrir e fechar as mãozinhas para ativar a 

circulação sanguínea e aquecê-las, preparando-as para a massagem; 

4. Em seguida, a criança deverá fazer movimentos circulares nos bracinhos, 

perninhas e pezinhos; 

5. É muito importante que o adulto fique atento a todo o processo da atividade, 

pois há detalhes que só poderão ser observados e corrigidos na prática. Cabe 

também observar que uma música suave, infantil, facilita o aprendizado e 

estimula a criança. 

 

- Cantar uma canção com à criança faz toda a diferença! 

 

Links importantes: 

• Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas; 

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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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 

 


