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Terça-feira, 08 de setembro de 2020 

 

Título da atividade: Pertinho de mim. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 

Resumo: 

O professor na educação infantil, costuma ser o primeiro contato da criança com o 

mundo externo fora do âmbito familiar, é com a ajuda dele que começa a exploração 

que impulsiona novas aprendizagens. Esse profissional tem os olhos e o coração 

apurados para perceber as necessidades de seus pequenos, tenta estimular o progresso 

das crianças de maneira criativas se reinventando a cada dia. 

Nesta atividade, vamos juntos, viver um pouquinho desta profissão encontrada na 

creche, através da história “A sala de aula” e de um desenho que irá retratar quem a 

criança gostaria de ter pertinho. 

 

Preparação 

Materiais: 

A utilização de uma ferramenta sonora para assistir a história e giz de lousa para 

ilustrar, será necessária para o efetivo desenvolvimento da atividade proposta. 

 

Espaços:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Indicam-se ambientes que disponham de boa iluminação e espaço para que possam 

assistir a história e desenhar no chão, as áreas externas parecem boas opções. Estejam à 

vontade para escolher o melhor ambiente entre suas possibilidades. 

  

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra interesse e dedica tempo concentrada à contação da história, se 

compreende e interage oralmente acerca do assunto abordado no vídeo. Observe 

também, se a criança manuseia o giz de lousa com segurança, se ainda troca as mãos ao 

traçar no chão utilizando o material e se fala sobre a história ouvida ao passo que cria. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente convide a criança a ouvir uma história especial, em um local fresco e bem 

iluminado dê início ao vídeo. Ao final, converse com a criança perguntando quem é sua 

professora e se sente falta dos momentos com ela, questione também, quem mais era 

encontrado na escola e se o convívio com essas pessoas fazem falta. 

Depois deste primeiro momento, proponha criar um desenho com giz de lousa no chão 

para definir, assim como o mestre (educador) da história, as pessoas que a criança 

gostaria de ter pertinho.   

Durante o desenvolvimento da atividade, utilize palavras de fácil compreensão para 

interagir com a criança e responder as perguntas que possam surgir, dê liberdade para 

que ela se expresse e demonstre oralmente sua opinião. Elogie e encoraje seu (a) filho 

(a), suas palavras positivas desenvolvem a confiança nele (a). 

 

Links importantes: 

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

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

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


BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Link da história: https://youtu.be/A8eh7kdDke4 

 

 

 

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 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://youtu.be/A8eh7kdDke4

