
 
ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

Nome do aluno:  Semana 9 
Professor: Alexandra, Claudinéia, Cleonice, Edilaine, Lígia e 
Peracilda 

Data: 03/05/2021 Turma: B II A 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós 
 

DIA DO TRABALHADOR – AS PROFISSÕES NO IMAGINÁRIO INFANTIL 
 

O que você quer ser quando crescer? Toda criança já ouviu esta pergunta! 

Sonhar e fantasiar a vida dos adultos, faz parte de ser criança. O que meus pais fazem enquanto 

estou na escola? É normal que os pequenos se perguntem! Além disso, tomar conhecimento 

dessas atividades é primordial para que construam sua própria identidade. Entendendo essa 

dinâmica, percebemos que as profissões, ocupam uma parte especial no imaginário infantil, 

principalmente na atual situação que estamos vivendo, onde algumas profissões são destacadas 

diariamente. 

Pensando nisso, as professoras do Berçário II A aproveitaram a semana do Dia do Trabalhador 

(1º de Maio) para estimular as crianças e suas famílias a realizarem atividades que envolvam 

algumas das profissões que vem fazendo a diferença nesta pandemia. 

https://www.youtube.com/watch?v=o6Kp2nxnX1Q 

Após assistir ao vídeo sugerido, pergunte á criança qual profissão ela admira ou gosta mais e 
tente vesti-la do quê ela escolheu. 

Em seguida tire uma foto e poste no grupo de pais para que as professoras possam montar um 
mural das profissões. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA:03/05/2021 SEMANA: 9 

PROFESSOR: Edith, Audrey, Edvânia, Kelsilene, e Yara TURMA:BIIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, gestos e movimentos” 

 

                                                                                Atividade 

Amarelinha 

Estratégia: 

          O adulto deverá no chão de sua casa ou no quintal desenhar com um giz a amarelinha colocando os 
números apenas de 1 a 5. Para que a criança saiba como pular a amarelinha é preciso que o adulto pule 
para a criança ver. Ou também se a criança não conseguir o adulto da os comandos para que a criança 
pule no número dito pelo adulto. Ex: "pule no número 5", "pule no número 2"... 

 

 

 

 

 


