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Título da atividade: Quanto carinho tem aqui? 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos (EI02EO01); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

  

Resumo:  

Na creche, temos alguns profissionais que ajudam a torná-la muito mais acolhedora. 

Entre eles estão os auxiliares e estagiários, que se esforçam diariamente para cuidar e 

educar nossas crianças, além de ser apoio aos professores.  

Entre as muitas atividades importantes para o desenvolvimento das crianças realizadas 

pelos auxiliares e estagiários há uma, que aconchega o coração e deve ser reproduzida 

com frequência no ambiente familiar para proporcionar segurança e aconchego, hoje 

vamos ensiná-la às crianças, dando a oportunidade a elas para que escolham um familiar 

para fazer carinho antes de adormecer. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária apenas disposição para cuidar do outro de maneira carinhosa antes de 

um soninho relaxante. 

 

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


O quarto seria o ambiente mais apropriado para desenvolver a atividade, mas, estejam à 

vontade para escolher a melhor opção 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 10 

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 menciona oralmente o nome de algum auxiliar ou estagiário da creche, se 

demonstra interesse em propiciar momentos em que dedica cuidado através do carinho 

ao familiar escolhido e se interage oralmente durante a atividade. 

 

O que fazer durante?  

Inicie um diálogo falando de alguns auxiliares a que a criança tenha tido contato antes 

do período em quarentena (a estagiária da turminha é a Tia Stephanie) e fale sobre sua 

função de cuidar, ajudar e educar na creche. Fale sobre o cuidado que eles tiveram em 

estar ao lado das crianças durante os momentos de soninho e que fizeram isso com 

muito carinho. Depois, proponham reproduzir esse cuidado, chame a criança para fazer 

carinho no familiar e proponha também, dedicar carinho à criança antes de adormecer. 

Interaja utilizando a fala de maneira simples e objetiva, estimule a participação da 

criança com disponibilidade e paciência e elogie a atitude dela de carinho com o 

familiar escolhido.  

 

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/ 

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 

 


