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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B  Data: 12/08/2020 

Título da Atividade 03: espelho, espelho meu. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.(EI02CG04); 

 Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamento de si e dos objetos (EI01ET04); 

 Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência.(EI03CG04 

 

Resumo: 

Aceitar quem nós somos, como nossas fraquezas e fortalezas, nem sempre é uma tarefa fácil. 

Para as crianças, a autoestima é importantíssima para desenvolver sua confiança e permitir 

que cresçam com autonomia e capazes de aceitar a si mesmos e aos outros.  

Por isso a criança com o adulto mediador irá escolher a roupa que quer colocar e em seguida 

de frente para o espelho irá se olhar e elogiar as partes do corpo que estão sendo refletidas 

como: rosto, olho, cabelo e etc. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Espelho e uma troca de roupa escolhida pela criança 

 

Espaços: 

O local não precisa ser muito grande, porém, é necessário que tenha boa iluminação para 
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facilitar a visualização da criança, contribuindo para melhor desenvolvimento da atividade.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 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?  Soube se 

expressar escolhendo a roupa para se vestir? Demonstrou participativo durante a atividade? 

 

O que fazer durante? 

1.  Dialogue com a criança de forma simples e objetivo para expressar a importância da sua 

aparência se aceitando do jeito que é como: cabelo, a cor dos olhos e se vê como se vê em 

frente o espelho. 

2. Trabalhando a autoestima, confiança e autonomia na escolha da roupa. 

3. Deixe a criança olhar e se descrever como se vê em frente ao espelho. 

4.  Conforme a criança vai sinalizando as partes do corpo o adulto mediador comece a 

elogiar falando:  

- Como é lindo seu cabelo! 

- Como a cor de seus olhos é linda!  

-Que cor de pele linda que você tem! 

E assim sucessivamente instigando a criança a se aceitar como ela é. 
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Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

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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