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Título da atividade: Um dia no escritório. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos (EI02EF09); 

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

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

criar com objetos tridimensionais (EI02TS02); 

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

se compreender (EI02EO05). 

 

Resumo: 

Em nossa creche, trabalham profissionais no escritório que dedicam seu tempo com 

carinho a organizar os documentos que comprovam o trabalho, a buscar recursos para 

que a o atendimento seja de qualidade e que direcionam as crianças para suas turminhas. 

Nesta atividade, através da confecção de um computador com material reciclado, vamos 

montar um escritório em casa e reproduzir o trabalho destes profissionais, de maneira 

lúdica. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de uma caixa de sapato, tinta, pincel, tampinhas de garrafas, 

papéis, cola e tesoura (uso exclusivo do adulto). 

 

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


Escolha entre suas possibilidades, um ambiente que disponha de boa iluminação e 

superfície plana, indicam-se as áreas externas ou a cozinha, sobre a mesa. 

 

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 25 

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 em construir e posteriormente manusear o brinquedo, 

se interage oralmente expressando suas preferências, opinando ou questionando, se 

manuseia os objetos para confecção com habilidade e se reconhece letras ou números 

durante a confecção. 

 

O que fazer durante?  

Inicie a atividade falando dos profissionais que trabalham no escritório (Tia Deice e Tia 

Camila) e em como dedicam seu tempo a cuidar da creche, questione se a criança tem 

memórias deles e se gostaria de construir um computador para brincar. 

Disponibilize os materiais para escolha da criança em relação às cores e objetos a serem 

utilizados para decorar o brinquedo, auxilie na confecção utilizando a tesoura, trace as 

letras para que ela possa colorir e auxilie na colagem, porém, esteja atento para auxiliar 

e não realizar a confecção pela criança, esta atitude limita a capacidade dela. 

Estimule a participação com entusiasmo, elogie suas conquistas e escolhas e dedique 

atenção a interagir oralmente com ela dando espaço para que se expresse e desenvolva 

autonomia.  

 



       
 

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/ 

 

 

 

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 

 

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

