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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: 03/02/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Brincando com objetos que refletem.  

 

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); 

• Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas brincadeiras e interaçoes das 

quais participa. (EI01EO02).  

 

Proposta pedagógica: 

A crianças adoram procurar a própria imagem refletida no espelho, isso facilita a 

construção da imagem corporal e noção de localização. A ideia desta atividade é 

ampliar essa possibilidade, organizando um cantinho próximo ao espelho da casa de 

vocês, com espelhos menores e objetos que reflitam imagens, mesmo que não 

nitidamente.  

O primeiro passo para organização desta atividade é a seleção de objetos que reflitam 

imagens, por exemplo CDs velhos, papel-alumínio, vasilhas de alumínio, latas de leites 

etc. organize esses objetos de modo que possibilitem aos pequenos se enxergarem em 

diferentes ângulos e formas, com objetivo oferecer novas descobertas por meios dos 

reflexos obtidos.  
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Materiais: 

Espelhos de vários tamanhos; 

CDs velhos; 

Vasilhas de alumínio; 

Latas de alumínio.   

 

Sugestões para as famílias: 

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

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

elogiar falando; 

3. Incentive a criança a observar a própria imagem. Peça que eles toquem diferentes 

partes do corpo. Proponha brincadeiras como balançar os cabelos, levantar os ombros 

e cruzar os braços. Estimule-os a imitar os gestos que você pode fazer;  

4. Observe se houve concentração, interação com o espelho ou objetos que reflete, 

exploração dos gestos e materiais.  

 

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. 
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