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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 11/05/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 07: Amor-próprio. 

 

Objetivos específicos: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05); 

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

opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

O amor-próprio está relacionado com a construção da autoestima e na confiança da 

própria capacidade para enfrentar diferentes situações. Elogie a sua criança e a incentive 

a enfrentar dificuldades, utilizando o espelho como recurso na proposta de hoje. 

 

Materiais: 

- Espelho. 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicie uma conversa com a criança sobre o amor-próprio que todos nós devemos 

praticar durante todo o percurso da vida. Diga com entusiasmo que há uma surpresa 

para mostrá-la, contando que é uma pessoa linda e especial. Em seguida, mostre o 

espelho para a criança de modo que ela possa ver a sua própria imagem refletida.   

Para finalizar, destaque as características da criança, fazendo com que ela se sinta 

especial e querida. 
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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/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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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