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Em tempos de aulas remotas a interação dos pais ou responsáveis na realização das atividades é de extrema 

importância para garantir o desenvolvimento educacional da criança, a educação infantil constitui um período de 

experiências lúdicas, de percepções imediatas e questionamentos. A observação, a exploração, a experimentação e 

a comunicação direta com os que a rodeiam, permite às crianças construir conhecimentos práticos, gerais sobre 

seu entorno. 

ÁREA: Ciências da Sociedade 

CONTEÚDOS: Relação indivíduo-sociedade - O presente eixo aborda o problema da formação da identidade e 

dos modos de ser, agir, pensar e sentir do indivíduo em relação com a sociedade em que está inserido. Vamos 

explorar o conteúdo Identidade – nome  

OBJETIVOS: Perceber-se como sujeito singular e social, identificando diferenças e semelhanças que permeiam as 

relações sociais;  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos trabalhar a identidade pessoal explorando com as crianças 

pequenas as atividades que possibilitem reconhecer o próprio nome e o nome de outras pessoas. É importante que 

os pais ou responsáveis sempre se refira à criança pelo nome; trabalhe oralmente por meio de conversas, da 

chamada diária, de cantigas que possam inserir os nomes dos componentes do grupo familiar. 

Para a confecção das etiquetas separei um modelo anexo abaixo para que os pais ou responsáveis possam escrever 

o nome da criança e dos demais integrantes da família. Durante a atividade a criança deve acompanhar o momento 

em que o responsável escreve os nomes, depois peça para que ela entregue os crachás para cada integrante.  

Como sugestão também poderá ser feito pelos pais ou responsáveis o recorte das letras dos nomes de revistas ou 

jornais e depois junto com a criança fazer a colagem das letras de cada crachá, auxiliando na identificação do 

nome de cada integrante da família.
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ÁREA: Cultura Corporal  

CONTEÚDOS: eixo brincadeiras de destrezas e desafios corporais 

OBJETIVOS: Experimentação e ajuda a criação de desafios diferentes para um mesmo movimento, ou seja, 

realizar um mesmo movimento de diferentes formas, amplitudes articuladas, planos, força, segmentos. 

 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das 

ações corporais de natureza lúdica, artística e de destreza por meio da apropriação de atividades da cultura 

corporal: as brincadeiras de jogo, de dança e de ginástica, entre outras. 

Nossa atividade é um circuito que deverá ser elaborado pelos pais ou responsáveis dentro de casa para desenvolver 

os conceitos de dentro, fora, em cima, embaixo, na frente, atrás, perto e longe. 

CIRCUITO: A modificação do espaço com brincadeiras como o circuito permite a construção gradativa de 

conceitos, dentro de um ambiente significativo para as crianças.   

O objetivo é movimentar-se pelo espaço determinado, respeitando os obstáculos e o ponto de referência 

determinado; Estabelecer relações de frente/trás; cima/baixo; perto/longe, dentro/fora, de uma maneira divertido. 

O circuito será feito dentro da casa em um espaço fechado para que as crianças não desviem o foco do que será 

proposto.  

TRAJETÓRIA 

1. A criança sairá do ponto de referencia com o objetivo de encontrar um brinquedo escolhido por ela. 

2. Esconda o brinquedo dentro de uma caixa, gaveta ou armário, para que a criança não visualize com facilidade e 

explique que você o ajudará a chegar até ele e para isso deverá seguir suar orientações.  

3. Fale para a criança caminhar pela casa seguindo as orientações (por exemplo): passar por baixo de uma mesa, 

pular quando chegar à sala, caminhar em zigue-zague, passar em cima de almofadas, indique para a criança 

quando o brinquedo estiver perto ou longe, quando chegar próximo ao local onde o brinquedo foi colocado avise a 

criança que ele está dentro de algum móvel da casa para que possa ser encontrado. 

Explore os objetos e ambientes da casa para deixar a atividade mais interessante e prazerosa. 
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ÁREA: Artes visuais 

CONTEÚDOS: Eixo Percepção e Sentido – observação sensível do entorno; Leitura de imagens. 

OBJETIVOS: Ler, interpretar e atribuir sentido as imagens.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para desenvolver essa proposta vamos aproveitar que estamos 

apresentando o nome para a criança e realizar uma atividade de artes visuais. Junto com a criança pegue uma 

revista e pique um folha bem colorida em pequenos pedaços que deverão ser colados em cima do nome dela. 

Observando que os responsáveis devem riscar o nome da criança em uma folha de papel branco para iniciar a 

colagem. 

Por exemplo: 
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ÁREA: Arte literária  

CONTEÚDOS: Interpretação de textos em rodas de conversa. 
OBJETIVOS: Oferecer desafios compreensivos e interpretativos à criança pautados na lógica do movimento 
real. 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Os pais ou responsáveis devem ler o texto proposto abaixo e depois 

iniciar uma roda de conversa para verificar se a criança ouviu o texto e se expressa oralmente alguma compreensão 

ou interpretação do mesmo. 

Após a leitura e a roda de conversa chegou a hora do registro e para isso entregue a criança uma folha e qualquer 

riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa criar seu próprio desenho. 

Como contribuição e intervenção, o adulto poderá explorar a imaginação da criança com perguntas como: Quem 

você irá desenhar?   Qual é a cor que utilizaremos? Assim, a atividade vai ficar muito mais prazerosa. 

 

 

  
 

 


