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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 10/08/2020 

Título da Atividade: Praticando o amor próprio. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso (EI01EO05); 

•  Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01). 

 

Resumo: 

É fundamental que a prática do amor próprio seja incentivada nas crianças desde a infância, 

pois ajuda a aumentar e construir a confiança, permitindo que no futuro elas definam metas, 

melhorem suas habilidades e alcancem seus objetivos. 

Por isso com a criança de frente para o espelho o adulto mediador irá elogiar as partes do corpo 

que estão sendo refletidas.  

 

Preparação: 

Materiais: 

Espelho. 

 

Espaços: 

O local não precisa ser muito grande, porém, é necessário que tenha boa iluminação para 

facilitar a visualização da criança, contribuindo para melhor desenvolvimento da atividade.  
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 

Qual a ação reação da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Como aconteceu a 

interação com a família? Como é a expressão da criança no momento em que ela é elogiada? 

 

O que fazer durante? 

Inicialmente coloque a criança de frente a um espelho, e permita que ela se observe durante o 

tempo que for necessário. 

Em seguida comece fazer alguns elogios, sinalizando o local que está sendo falado, como:  

-Olha como é lindo seu cabelo! 

-Como seus olhos estão brilhando!  

 

 

 

 

 

 

Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/     

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

 


