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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 01/02/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Espelho, espelho meu. 

 

Objetivos específicos:  

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades, e maneiras de pensar e agir (EI03EO01); 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafio (EI02EO02); 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.(EI02CG04). 

 

Proposta pedagógica: 

Aceitar quem nós somos, como nossas fraquezas e fortalezas, nem sempre é uma tarefa 

fácil. Para as crianças, a autoestima é importantíssima para desenvolver sua confiança e 

permitir que cresçam com autonomia e capazes de aceitar a si mesmos e aos outros.  

Por isso a criança com a ajuda do adulto mediador irá ficar em frente ao espelho e se 

olhar elogiando partes do rosto sendo refletidas como: olhos, nariz, boca e orelhas e etc. 

 

Materiais: 

Espelho ou qualquer material substituível que a família tenha em casa. 

 

Sugestões para as famílias: 

1. Dialogue com a criança de forma simples e objetivo para expressar a importância 

da sua aparência se aceitando do jeito que é como: cabelo, a cor dos olhos e se vê 

como se vê em frente ao espelho. 
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2. Deixe a criança olhar e se descrever como se vê em frente ao espelho. 

3.  Conforme a criança vai sinalizando as partes do corpo o adulto mediador comece 

a elogiar falando:  

- Como é lindo seu cabelo! 

- Como a cor de seus olhos é linda!  

- Como é linda sua boca!  

E assim sucessivamente instigando a criança a se aceitar como ela. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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