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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 08/09/2020  

Título da Atividade: O álbum da profissão! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. (EI02EO03) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05) 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos etc. (EI02EF05) 

 

Resumo 

Com muito carinho, começamos mais uma semana de atividades remota e com um novo 

sub tema, onde abordaremos nas duas próximas semanas as profissões que encontramos 

dentro da nossa instituição! 

Para iniciarmos, vamos falar da profissão: Professor/Educador! 
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“Um dos principais responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem infantil é o 

professor. O professor deve estar sempre atento para identificar os progressos e encontrar 

as dificuldades que cada aluno apresenta. Isto porque a compreensão da individualidade 

da criança é essencial no processo ensino-aprendizagem.” 

O professor está sempre pronto para atender aos seus bens preciosos, que são as suas 

crianças! 

 

Preparação 

Materiais: 

- Revistas e jornais; 

- Tesoura; 

- Folha de sulfite; 

- Cola. 

 

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: 

A criança compartilha as revistas e jornais que estão sendo utilizadas para recortar as 

figuras, que em seguida serão coladas?  Desenvolve progressivamente suas habilidades 

manuais? Ao utilizar a cola no verso das figuras para formar o álbum, a criança gosta da 

sensação que fica em suas mãozinhas, ou pede logo para limpar? Durante a atividade e 

após o término a criança expressa seus desejos e opiniões? Ela relata o acontecimento 

para alguma pessoa que não esteja presente no momento da realização da atividade?  
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O que fazer durante a atividade? 

1. Para que possamos caracterizar esta profissão, o adulto responsável por ministrar 

a atividade, irá folhear revistas e jornais conjuntamente com a criança, com o 

propósito de encontrar desenhos ou figuras que ilustram a profissão de 

“Professor/educador”; 

2. Feito isso, o adulto recortará as figuras escolhidas, passará cola no verso e pedirá 

que a criança cole em uma folha de sulfite (ou outra espécie de folha disponível 

no momento), realizando o “Álbum da profissão”. 

 

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. 

 

 

 

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 
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