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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Educadora: Ana Paula Menegolo Silva. 

Data: Quarta -feira, 12 de maio de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Eu me amo, eu me cuido. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Comunicar-se com os colegas e adultos buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04);  

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Ainda falando sobre a importância em estimularmos o amor próprio desde a infância, 

hoje iremos desenvolver o autocuidado com as crianças. 

O autocuidado é a chave para que se desenvolva uma boa relação consigo mesmo. 

Ensinar os pequenos a se entenderem como parte do planeta e que por isso além de 

cuidar com muito zelo dele, também devem ter esse zelo com eles mesmos, uma coisa 

reflete diretamente na outra.  

Hoje vamos realizar os cuidados pessoais, pensar em como a higiene pessoal é positiva 

na vida e entender melhor sobre o banho, a escovação, pentear o cabelo, passar um 

hidratante faz bem para esse processo. 
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Para isso, a proposta é que o adulto deverá juntamente com a criança falar sobre eles, 

disponibilizar os itens necessários e permitir que ela escolha e tenha autonomia em 

realiza-los em si mesma. 

 

Materiais: 

- Sabonete; 

- Hidratante; 

- Escova de dente e pasta; 

- Pente de cabelo; 

- Etc. 

 

Sugestões para as famílias: 

Reforce para a criança como é importante para ela manter esses cuidados no dia-dia e 

seja sempre o maior incentivador do amor próprio, autoestima e autocuidado. 

Lembrando que as crianças estão sendo estimuladas com esse processo, porém ainda 

necessitam de supervisão em todos eles, evitando qualquer tipo de acidente. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


