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EXPERIÊNCIAS DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 Com o isolamento social, tivemos que nos reinventar, inovar nossa maneira de trocar experiências com 

nossas crianças. 

 Então as dúvidas e expectativas surgiram agora era hora de sentar, pensar e pesquisar. Com o auxílio das 

videoconferências oferecidas esclareceu nossas incertezas e as idéias foram surgindo. 

 Com o distanciamento social não podíamos deixar o vínculo com as crianças, professores e alunos acabar e 

com as aulas remotas poderíamos garantir essa troca de afetividade. Sabemos que as crianças desenvolvem 

constantemente na sua rotina de vida, por isso as propostas oferecidas através do grupo de whatsapp da sala, 

sempre pensamos ao planejar garantir o desenvolvimento das suas habilidades, com materiais que as famílias 

tenham em casa de fácil compreensão. Uns dos objetivos de cada proposta elaborada são garantir os direitos de 

aprendizagem, que a criança seja a protagonista da sua aprendizagem. 

 Ressignificação e empatia são as palavras chave nesse período de pandemia de todas as partes envolvias, 

porém está sendo uma experiência extraordinária que com certeza a educação será vista com um olhar diferenciado 

a partir de agora, e com isso aprender que os desafios nos tornar professores melhores e em cada atividade provocar 

os alunos a pensar e se interessar pelo o que é oferecido a cada dia. 

 

Os benefícios de ter um varal infantil como brinquedo são vários: favorece o jogo simbólico, melhora o movimento 

de pinça, promove a imaginação e habilidades sociais. 

 

TEMA: Varal Infantil 

Propostas: Brincando de estender roupas. 

Justificativa: Sabemos que na Educação Infantil o foco é interação e brincadeiras para garantir os direitos de 

aprendizagem, com isso oferecendo propostas que garantam seu desenvolvimento e habilidades. 

 Ao realizar essa atividade darão significado ao aprendizado de maneira lúdica e divertida. 

 

Objetivos: * Formar sujeitos autônomos, responsáveis e independentes; 

       *Estimular a coordenação motora fina e ampla; 

        *Desenvolver a psicomotricidade das crianças. 
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