
                           

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Quarta-feira, 09 de setembro de 2020 

 

Título da atividade: Dia de ser o professor. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01); 

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

teatrais assistidos etc. (EI02EF05). 

 

Resumo:  

Os professores exercem várias atividades buscando estimular o desenvolvimento das 

crianças com carinho e disponibilidade. No decorrer desse processo ele pensa e escolhe 

brincadeiras que estimulem os aspectos necessários para o desenvolvimento integral de 

seus alunos, hoje os pequenos serão os educadores, terão a possibilidade de desenvolver 

a autonomia ao escolher uma brincadeira e se divertir com os familiares. 

 

Preparação 

Materiais: 

Os materiais a serem utilizados irão depender exclusivamente da escolha feita pelas 

crianças. 

 

Espaços:  

O ambiente a ser utilizado, está diretamente ligado à escolha da brincadeira feita pela 

criança. 

 

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


Tempo sugerido: 

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

criança, por isso, pode ser alterado em diferentes casos.  

 

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 autonomia e interage oralmente ao escolher a brincadeira a ser 

executada, se dedica atenção a ouvir a canção e se relaciona a professora da música à 

sua. Observe também, se ela demonstra ter mantido memórias dos momentos vividos 

com a educadora e se pronuncia seu nome. 

   

O que fazer durante?  

Convide a criança para conhecer e dançar a canção “Hora da escola” do Bita, e 

posteriormente faça perguntas como, “Você se lembra da sua escola?”, O que fazia lá?”, 

“Quem cuidava e brincava com você enquanto estava na creche?”, entre outras que 

possam surgir com a conversa. Depois proponha imitar a função da educadora ao pensar 

em uma brincadeira para desenvolver em família. 

Dedique atenção a responder as dúvidas que possam surgir por parte da criança, 

estimule a participação dela com palavras positivas de incentivo e interaja fazendo parte 

do desenvolvimento da brincadeira, demonstrando interesse em passar um tempo de 

qualidade ao lado da criança.  

 

Links importantes: 

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

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

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

Link da história: https://youtu.be/-RsLzUsXYHM 

 

  

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


 

 

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 

 


