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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: Trabalho e profissões; Ferramentas de trabalho. 

 

OBJETIVOS: Desenvolver a noção de que o trabalho é o meio de subsistência para satisfazer as necessidades de 

sobrevivência básica e, ao mesmo tempo, para a criação de novas necessidades;  Relacionar-se com os objetos da 

cultura percebendo-os como produto do trabalho humano; Identificar as mudanças históricas ocorridas nos 

instrumentos de trabalho e nos objetos produzidos pelo trabalho humano; Perceber as relações de interdependência 

e cooperação entre os homens na atividade produtiva;  Conhecer diferentes modalidades de atividade produtiva e 

ampliar o conhecimento sobre profissões; Perceber as emoções e sentimentos associados à atividade de trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa atividade da semana vamos dar continuidade ao conteúdo já 

iniciado sobre trabalhos e profissões e para isso nosso objetivo é apresentar as crianças que temos um dia para 

comemorar o dia do trabalho, devemos explicar que esse dia foi uma conquista da classe trabalhadora comemorada 

no Brasil no dia 01 de maio.  A ideia é que as crianças aprendam sobre os trabalhos, suas funções e contribuições 

para a sociedade. 

Para esse momento de conversa separei um poema de Pedro Bandeira e algumas imagens para que durante a leitura 

feita pelos pais ou responsáveis a criança possa observar a representação de algumas das profissões. 

 

O que é que eu vou ser? 

                                                                Pedro Bandeira 

 



 
 
 

 
 

 

Após a leitura realizem uma conversa com a criança sobre o que entenderam, sobre o que desejam ser quando crescer 

e o porquê de quererem ter aquela profissão. Fale da importância de todos os trabalhadores, descreva situações em 

que se não existissem aquele profissional como seria o ambiente em que vivemos. Por exemplo, podemos falar das 

merendeiras da escola que preparam o alimento que a criança vai consumir, das auxiliares da limpeza que mantem 

o ambiente sempre limpinho entre outras que fazem parte do nosso dia a dia. Esse tipo de conversa   ajuda no respeito 

e valorização de todos os profissionais e nas atividades em que eles exercem.  

Para finalizar essa atividade ofereça a criança uma folha e qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de 

lousa, giz de cera etc.) para que possa criar um registro (desenho) do que ela quer ser quando crescer. Como 

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

você quer ter quando crescer? Questione o motivo que a levou a fazer a escolha. Pergunte o que ela irá fazer na 

profissão escolhida. Qual é a cor que utilizará para o registro? Assim, a atividade vai ficar muito mais prazerosa. 
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ÁREA: Cultura Corporal  

 

CONTEÚDOS: Aceitação e compreensão das regras do jogo como um meio para todos brincarem bem 
 

OBJETIVOS: Criar situações opositivas no jogo e em seu espaço para alcançar seus próprios objetivos ou para 
impedir o outro de alcançar os objetivos dele instaurando ou desenvolvendo uma tensão lúdica nas situações de 
“ataque” e “defesa” e buscando soluções para as situações corporais de perseguição e fuga e pelo espaço do jogo, 
antecipando ações dos outros e planejando as suas próprias ações. 
 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para essa atividade vamos fazer a brincadeira de esconde-esconde, onde 

os pais ou responsáveis devem esconder um brinquedo preferido da criança e desafiá-la a encontrar, dando dicas 

para que ela encontre e finalize a atividade. 

 

Durante a brincadeira registre a criança procurando o objeto com fotografias e compartilhe com a turma da escola. 
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ÁREA: Arte literária  

CONTEÚDOS:  Conhecimento da realidade (articular aos conteúdos de uma ou mais áreas da matriz curricular); 

Interpretação dos textos em rodas de conversa.  

OBJETIVOS:   Oferecer desafios compreensivos e interpretativos à criança pautados na lógica do movimento real. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Para essa atividade os pais ou responsáveis devem apresentar a história 

dos Três Porquinhos e após a leitura avaliar se a criança ouviu, prestou atenção e se consegue expressar oralmente 

alguma compreensão e ou interpretação, se relata fatos em sequência e consegue opinar sobre os mesmos, inicie 

uma conversa, momento o qual ela irá expor seu entendimento sobre a história que acabou de ouvir. 

 

  

  



  

  

 



 

 

 
 

 

Para registrar esse momento de entretenimento após a conversa entregue a criança uma folha e qualquer riscador 

que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no papel a história que 

acabou de ouvir.    
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ÁREA: Artes visuais 

 

CONTEÚDOS:  Eixo percepção e sentido - observação sensível do entorno.  

 

OBJETIVOS:  Experimentar momentos de observação sensível do mundo com todos os sentidos; Ler, interpretar 
e atribuir sentido a imagens: obras artísticas e suas próprias produções.  
 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para a atividade de artes visuais os pais ou responsáveis devem 

apresentar a imagem proposta e deixar a criança fazer uma leitura e interpretação, expressando seus sentimentos. 

Questione o que ela está vendo, o que está acontecendo na imagem,  ofereça uma folha e qualquer riscador que tiver 

em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que  a criança possa reproduzir no papel o que acabou de 

observar.  

 

 
 

 


