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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 01/02/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Para conhecer e valorizar basta começar 

 

Objetivos específicos: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

se compreender (EI02EO04); 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05). 

 

Proposta pedagógica: 

Compreender e respeitar as diferenças nas características físicas das pessoas em 

sociedade deve ter como pressuposto a aceitação e valorização de suas próprias 

características, assim, com o intuito de desenvolver aspectos emocionais e sociais esta 

atividade foi planejada. 

Inicialmente, conduza a criança até um espelho e instigue a observação de suas 

características físicas, permitindo que ela opine ou faça questionamentos. Faça 

mediação da atividade com perguntas simples de como são e onde estão partes do corpo 

como os cabelos, os olhos, o nariz etc., comparando-os aos dos familiares (Ex. Os seus 

cabelos são cacheados e os da criança lisos). 

 

Materiais: 

- Espelho para observação. 

Obs.: Faz-se importante ressaltar que, caso o material seja solto da parede o adulto deve 

estar atento ao manuseio, auxiliando a criança para não ocasionar acidentes e cortes. 
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Sugestões para as famílias: 

Seja respeitoso com a exposição das características da criança, bem como, com as suas 

visando um momento de interação positiva e assimilação de novas aprendizagens. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de participação e envie no 

grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Este 

material será ferramenta de 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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