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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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P.
Site: www.crechemeninojesus.com.br
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985
__________________________________________________________________________________________________________

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

Evite lugares
com muitas
pessoas

Lave bem
as mãos

