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Terça-feira, 27 de outubro de 2020 

 

Título da atividade: Faz de conta que eu sou...  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras 

(EI02EO06); 

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

e brincadeiras (EI02CG01); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos 

(EI02EF08). 

 

Resumo: 

Entre as belezas e construções de nossa cidade está o Teatro Municipal Fausto Bellini 

Degani, local onde ocorrem exposições dos artistas batataenses e apresentações de 

musicais e peças teatrais.  

O faz de conta, está bem presente quando visitamos esse ambiente, podemos deixar a 

imaginação fluir e isso é muito importante para adultos e crianças. Diante disso, vamos 

brincar de faz de conta em casa, nos transformando em princesas, heróis ou demais 

personagens.  

Diversão à vista! 

  

Preparação 

Materiais: 

Será preciso adereços de enfeite, fantasias e tinta ou lápis aquarelado. 

 

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


Espaços: 

Cada cantinho da sua casa pode se transformar em palco para grandes aventuras através 

da imaginação, sendo assim, seja criativo para escolher um ambiente aconchegante para 

que a diversão seja garantida. Indicam-se a sala ou o quarto. 

 

Tempo sugerido:  

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

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 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 se envolve na brincadeira utilizando a imaginação, se imita gestos do 

personagem escolhido com coerência, se interage oralmente e demonstra interesse em 

participar.  

 

O que fazer durante?  

Inicialmente mostre fotos do local para que a criança possa interagir oralmente 

expressando suas opiniões ou fazendo questionamentos. Conte a ela que o teatro recebe 

obras de arte e vários artistas que se apresentam ali. 

Proponha se transformar em personagens à escolha de vocês e brincar de faz de conta, 

com fantasias, pintura facial e adereços que possam compor a montagem e fazer parte 

da transformação. 

Elogie e encoraje a participação de seu (a) filho (a), utilize palavras positivas enquanto 

interage com ele (a), os momentos de interação estão diretamente ligados ao 

desenvolvimento de aspectos socioemocionais, por isso, esteja atento e disponível a 

interagir positivamente. 

 

*As imagens do local serão encaminhadas aos pais/responsáveis virtualmente para 

nortear os estímulos dos pais/responsáveis com as crianças. 

 

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/

