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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  
 

Professoras: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B   Data: 19/01/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Funcionário, e suas funções. 

 

Objetivos específicos: 

● Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao 

convívio social (EI01EO06); 

 ● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas (EI01ET03); 

 

Proposta pedagógica: 

Em nossa instituição existem muitas pessoas que trabalham realizando várias funções, 

para manter o bom andamento de nossas atividades cotidianas.  

Sendo assim hoje, nós iremos apresentar os demais funcionários da instituição, que 

continuamente oferecem seu melhor em prol dos nossos pequenos.  

 

Materiais: 

-Equipamento para transmitir o vídeo; 

-Colchão/colchonetes/almofadas.  

 

Sugestões para as famílias: 

Comece a atividade explicando que em breve a criança irá começar a frequentar a 

creche e que lá ela irá encontrar muitas pessoas que trabalham diariamente para que 

todas as funções sejam realizadas de forma integral e organizada.  

Com a criança de forma confortável, coloque o vídeo para ser reproduzido e conforme 

for sendo apresentado os colaboradores e suas funções, vai exemplificando o que está 

sendo falado no vídeo, exemplo: 

- Olha essa é a cozinheira, que na qual prepara alimentos deliciosos e cheios de 

vitaminas! 
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Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

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 
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