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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 11/05/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Eu sou diferente de você. 

 

Objetivos específicos: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

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

sentimentos opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Ensinar as crianças a ter amor-próprio é um processo que se desenvolve lentamente, 

mas pode começar a ser desenvolvido desde a infância, essa é uma qualidade 

que pode ajudar as crianças a ter um melhor desempenho em casa e nos 

relacionamentos pessoais. De fato, a autoestima começa a se desenvolver nas 

crianças nos primeiros anos de vida. Nesse sentido, os pais são as pessoas mais 

influentes na infância e desempenham um papel crítico no seu desenvolvimento.  

Assim, suas palavras de encorajamento podem ajudar a desenvolver essa confiança, 

especialmente quando se referem a esforços ou habilidades específicas de uma 

criança. 

Certamente, ter uma ideia positiva de si mesma é um dos melhores presentes que 

podem ser dados a uma criança. Uma criança com amor-próprio precisa, ao mesmo 

tempo, de uma percepção positiva e realista de suas habilidades. Por isso, é muito 

importante trabalhar nisso o mais cedo possível, foi pensando nisso que a atividade 

de hoje foi planejada. 

Para isso, o adulto mediador da atividade deverá levar ou disponibilizar um espelho 

para a criança, que enquanto se observa irá reforçar suas características físicas  

https://fitpeople.com/pt/esportes/esporte-para-criancas/
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como a cor dos olhos, cabelo, cor da pele, nariz etc. destacando que são diferentes 

mais ainda assim, cada um possui a sua beleza e que deve sempre ser valorizada e 

respeitada.  

 

Materiais: 

- Espelho. 

 

Sugestões para as famílias: 

Destaque juntamente com a criança suas características físicas, despertando o amor 

próprio e a aceitação de como ela é. 

Seja o maior exemplo da criança, se ame e se aceite e automaticamente faça o mesmo 

pela criança.  

 

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. 

 
 

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 

 
 

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

