
PROJETO DE ACOLHIDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL EM REGIME 

REMOTO DO CMEI CRIANÇA FELIZ. 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARES PARA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

TURMA: BERÇÁRIO, MATERNAL I E MATERNAL II. 

PROFESSORAS: DIANDRA DANIELSKI, FRANCIELA PILLATI, GENECI LIMA 

DA SILVA, OSMARETE LUNARDI E PATRÍCIA HADLICH. 

 

DATA: 18/02/2021 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Iniciando o ano, será feito um vídeo de apresentação e acolhida, onde estaremos 

expressando as nossas expectativas para o ano de 2021 e cada professor irá se apresentar 

para a sua turma e apresentar a escola. Será disponibilizado um vídeo, onde as 

professoras irão cantar uma cantiga de acolhida para as crianças denominada ´´ Que 

bom te conhecer``. 

 

DATA: 19/02/2021 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste dia os pais poderão enviar uma foto da criança, ou um vídeo curto da criança  no 

grupo da sala, para que a professora possa conhecer cada aluno(a), e as crianças 

conhecerem seus colegas de classe.  

 

DATA: 22/02/2021 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As professoras irão montar um vídeo, dramatizando a cantiga ´´ Era uma casa bem 

fechada`` para que os familiares possam cantar e dramatizar com as crianças.  

 

DATA: 23/02/2021 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o dia de hoje, será montado pelas professoras um vídeo musical com a história dos 

três porquinhos e os pais poderão mostra-lo para a criança e se quiserem cantar 

juntamente com eles.  

 



DATA: 24/02/2021 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como sugestão para o dia de hoje, propomos que as famílias mostrem para as crianças, 

um vídeo montado pelas professoras, com a história ´´ Primeiro dia de aula na floresta``. 

 

DATA: 25/02/2021 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como proposta para o dia de hoje, é sugerido aos pais que na hora do banho da criança, 

o adulto esfregue suas mãos com sabão ou sabonete, e assoprem criando assim bolhas 

no ar, ou na direção da criança, para que ela estique as mãos para pegá-las ou estourá-las 

(tendo o maior cuidado para as bolhas não entrarem no olho). Quando a criança se 

acostumar com as bolhas, poderá ser proposto que ela também faça bolhas, podendo ser 

acrescentado uma brincadeira com as partes do corpo. Assopre uma bolha nas pernas, 

depois na barriga, nos braços, e vá identificando cada parte. "Olha só uma bolha no seu 

pé. Agora tem uma na mão!".  

 

DATA: 26/02/2021 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O adulto irá dispor de alguns utensílios coloridos no chão ( potes, bacias ou copos) 

virados com a boca para baixo, em seguida será escondido debaixo de um destes, um 

objeto pequeno. O adulto deverá mostrar para a criança o objeto que será escondido e na 

sequência embaralhar os utensílios para que a criança possa encontrar o objeto que foi 

escondido. 

Obs: Durante a realização da atividade o adulto poderá instigar a curiosidade da criança, 

questionando onde está o objeto. Para a realização da atividade será disponibilizado 

pelas professoras um vídeo explicativo.  

 


