
 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila. TURMA: 
Berçário 1- A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 

Transformações. 

                                   
 
Link: https://youtu.be/Sa4UURwodzA 

Vídeo: Profissões - Serelepe 

 

 

Atividade: Profissões.  

 

 

Recurso: Celular, computador, tablet, TV, escova de cabelo, avental ou diversos 

acessórios que possam representar uma profissão. 

 

Estratégia:  

Após assistirem ao vídeo “Profissões”, o responsável irá caracterizar-se de 

alguma profissão.  

Por exemplo: cantor (fazendo a escova de cabelo de microfone); cozinheiro 

(colocando um avental) e assim por diante, convide todos da família para essa 

divertida caracterização. 

 Apresentem-se para à criança dizendo à profissão que estão representando. 

Coloque o vídeo novamente, mas dessa vez somente para ouvirem a canção e 

dançarem juntos.  

Vocês poderão trocar de personagens no momento da dança, o importante e 

soltar a criatividade, divertindo-se junto da criança. 

 

  

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

O Dia Mundial do Trabalho é celebrado no Brasil oficialmente há 90 anos, todo 

01 de maio. Ele surgiu através de greves nas quais os trabalhadores 

reivindicavam jornadas de trabalho que eram de 13 para 8h por dia. 

Em comemoração a essa data propomos na atividade a caracterização dos 

familiares ampliando a percepção e observação da criança, finalizando com a 

dança. Apresentado no ritmo de viola, provocando emoções e sentimentos 

despertando movimentos livres e de criação.  

 

https://youtu.be/Sa4UURwodzA


 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 30/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone. TURMA: 
Berçário 1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós.  

 
 
Atividade: Cantinho das profissões. 

 

Recurso: 

Celular, Tablet, TV, revistas, jornais, livros, almofadas, brinquedos diversos. 

 

 

Estratégia: 

Em um espaço aconchegante da casa, o adulto organiza um cantinho para 

realizar a brincadeira com almofadas e os recursos disponíveis que tiver em 

casa.  

O adulto pode mostrar o vídeo/revistas/jornais/livros a sua escolha sobre 

profissões para a criança ou conversar com a criança sobre a profissão exercida 

pelo seu responsável, em seguida, estimule a criança a brincar imitando e 

demonstrando gestos da profissão escolhida (exemplos: brincar de médico, 

enfermeiro, motorista, vendedor, professor, pintor, etc.).  

Boa diversão! 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa atividade permite que a criança interaja com o adulto ou crianças em uma 

brincadeira de faz de conta, imitando gestos de sua cultura, conhecer e explorar 

diversos tipos de profissões. 

 

 

 

 

 

 


