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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: Amor próprio                                                  Data: 13/08/2020 

 

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos 

gostosos em família. 

 

Resumo:  

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. Se a criança agiu errado, critique o comportamento dela e não a 

sua personalidade. Aprenda a dosar os elogios na quantidade certa.  

 

 

 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO02); (EI02CG04) e 

(EI02EF01). 

 

Materiais:  

● Espelho; 

● Hidratante corporal. 

 

Execução:  

Inicie uma conversa com a criança sobre amor próprio que todos nós devemos praticar.  

https://www.facebook.com/ccheirodenenem/photos/a.469494076439269/1599885166733482/?type=3&eid=ARAgnls9IwxTDqoWa5B0y00wQM9iLqmSM6jSVNOVnhaOpgFZlG1vD3ea8p6KPobtlt0eBNjQ2kNa8hCH&__xts__%5B0%5D=68.ARDP51y-rtyBXgrzCcLjTN_uD9FppUVSmXCh1T_Z-dAQPAIK1ObrgLJht58sGZ-xs8Ikys5gZy5m0rvaJD4hZCdkU1lv-_AMDM9JO_h1xnm3aGaITx6CVEHnGI30jH6OEGdfZ6Rfe9bOuO4v7y73SPbbuSGQjqyY7fRhAbh7rp2ms9_1EopbJI-HwZYXVeiFgRFadaKuKbBcT4mY-XTZJueXtsx-7RBf5c4di6l3cQoIojkYUgqGeUQ-HXy0AlrcZtG68p65XbA2wLuN4W14QPx7sBN5HzeDkfQyWHSDEdvz4Xvmk0wB1ivLkCANuZ3BoqVZNsXjRnl4leeTliCCzS7VmA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/ccheirodenenem/photos/a.469494076439269/1599885166733482/?type=3&eid=ARAgnls9IwxTDqoWa5B0y00wQM9iLqmSM6jSVNOVnhaOpgFZlG1vD3ea8p6KPobtlt0eBNjQ2kNa8hCH&__xts__%5B0%5D=68.ARDP51y-rtyBXgrzCcLjTN_uD9FppUVSmXCh1T_Z-dAQPAIK1ObrgLJht58sGZ-xs8Ikys5gZy5m0rvaJD4hZCdkU1lv-_AMDM9JO_h1xnm3aGaITx6CVEHnGI30jH6OEGdfZ6Rfe9bOuO4v7y73SPbbuSGQjqyY7fRhAbh7rp2ms9_1EopbJI-HwZYXVeiFgRFadaKuKbBcT4mY-XTZJueXtsx-7RBf5c4di6l3cQoIojkYUgqGeUQ-HXy0AlrcZtG68p65XbA2wLuN4W14QPx7sBN5HzeDkfQyWHSDEdvz4Xvmk0wB1ivLkCANuZ3BoqVZNsXjRnl4leeTliCCzS7VmA&__tn__=EHH-R
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Com entusiasmo, diga a criança que tem uma surpresa para mostrá-la. Diga que é uma 

pessoa linda e especial.  

 

 O que fazer durante?  

● Mostre o espelho para a criança de modo que ela possa ver a imagem dela refletida no 

espelho; 

● Destaque as características da criança, fazendo com que ela se sinta especial e 

querida; 

● Em seguida, proponha que cuide do seu próprio corpinho com um hidratante corporal 

de sua preferência; 

● Não se esqueçam de escrever na folha sulfite “amor próprio” e colar no trenzinho dos 

“valores da vida”. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do Whatsapp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

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

