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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II A e B                   Data: 26/01/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 02: Meu autorretrato. 

 

Objetivos específicos: 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01); 

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

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

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. (EI02TS02); 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros; (EI02CG05);   

 

 

Proposta pedagógica: 

Trabalhar com autorretrato na Educação Infantil auxilia na construção da identidade, 

pois, por meio dele, as crianças têm a possibilidade de visualizar as diferenças físicas 

existentes entre elas e identificar suas marcas pessoais ao se desenharem. A criança 

precisa conhecer a si própria, para conviver bem em grupo, dominar suas emoções, 

manter-se em equilíbrio e lidar com a diversidade. 

Observando as fotos da atividade anterior a criança irá produzir um auto-retrato, 

observando suas diferenças e suas características com matérias diversos disponível em 

casa.  
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Materiais: 

Folha sulfite; 

Lápis de cor ou giz de cera; 

Fotos utilizadas no dia anterior. 

 

Sugestões para as famílias: 

•   Convide a criança para sentar com você, compartilhe a proposta de criar um auto-

retrato, usando suportes e materiais diversos.  

• Não pegue na mão da criança na hora de realizar o desenho, é muito importante que ela 

se expresse livremente através do desenho.   

• Organize o espaço para ser realizado a atividade. 

 

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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