
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Sexta feira, 14 de agosto de 2020  

Título da atividade: Amor próprio  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Demonstra 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); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

- 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). 

 

Resumo:  

Nosso valor de hoje será o amor próprio, desde de pequeno é muito importante 

desenvolvermos a autoestima e o aceitamento de como nós somos. 

Por isso, a proposta de hoje, é que a criança possa primeiramente se conhecer, reconhecer 

suas características e aceita-las. Então no primeiro momento, peça para a criança realizar 

a sua própria observação em frente ao espelho, e você mamãe, papai ou responsável, 

deverão estar ao lado dela, e destacarem o que a criança tem, como ela é, falarem sobre 

seus cabelos, seus olhos, nariz, orelhas, corpo, mãos, pés etc. e enfatizar como ela é linda 

com tudo que tem, e ainda ser grata. 

No segundo momento em uma folha sulfite, cartolina ou outro tipo de papel que tenham 

em casa, colem uma foto mais recente possível da criança, caso não tenham revelada 

poderão utilizar um meio tecnológico para que ela possa se ver na foto. Em seguida 

permita e disponibilize materiais diversos para qeu ela possa realizar o seu autorretrato. 

Vocês poderão carimbar também na folha os pés, as mãos, destacar a idade que a criança 

tem, escreverem seu nome, entre outras coisas. E assim realizarmos um autorretrato de 

sua própria identidade, se conhecendo e se aceitando. 

NINGUÉM É IGUAL A NINGUÉM, AINDA BEM. 

VIVA A DIFERENÇA! 



                   

       

 

Preparação 

Materiais: 

- Tinta guache; 

- Cartolina, sulfite; 

- Pincel; 

- Canetinha; 

- Macarrão; 

- Lã; 

- Botões; 

- Tecidos; 

- Etc. 

                  

Espaços:  

Nossa atividade terão etapas, no primeiro momento faça a observação em frente ao 

espelho, em seguida dirijam-se para um local espaçoso para que a criança tenha liberdade 

na criação. 

 

Tempo sugerido: 30 minutos 

 

 

 



 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Como reagiu durante a observação em frente ao espelho? 

- Soube identificar suas características? Como fala delas? 

- Demonstrou interesse e concentração na criação do autorretrato? 

 

O que fazer durante? 

- SEMPRE elogie as características físicas da criança; 

- Ajude-o na observação; 

- Separe materiais variados para que a criação seja mais divertida; 

- Auxilie na confecção do autorretrato. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Música para inspirar nossa atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=JCiat8biDFM 

 

 

 

 

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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