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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 13/08/2020  

Título da Atividade: O exercício de se amar! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Demonstrar 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) 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

  

Resumo 

O amor próprio nada mais é que a admiração de si mesmo! 

“Ensinar às crianças a ter autoestima, é um dos aspectos mais importantes para garantir 

um desenvolvimento adequado. 

A autoestima começa a se desenvolver nas crianças nos primeiros anos de vida. Nesse 

sentido, os pais e familiares são as pessoas mais influentes na infância, e desempenham 

um papel crítico no seu desenvolvimento.” 

Diante do valor fundamental selecionado, nossa atividade se intitula como sendo: “O 

exercício de se amar!” 
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Preparação 

Materiais: 

- Espelho. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

Ao ser convidada para a sua observação diante do espelho, a criança demonstra uma 

imagem positiva de si? Ela se comunica com o adulto responsável por ministrar a 

atividade, e compreende o que o adulto quer dizer? Consegue perceber que as pessoas 

têm características físicas diferentes. Dialoga com adulto expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto responsável por executar a atividade, permitirá que a criança escolha sua 

roupinha favorita           , em seguida, posicione-a à frente de um espelho, e exalte 

de forma positiva suas características, como por exemplo: 

“Como você está lindo (a)”; 

“Olha que lindo o seu cabelo”; 

“Os seus olhinhos são os mais belos”; 

“Faça uma pose, você é lindo (a)”; 

“Você é inteligente”; 
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2. Durante o diálogo é importante citar o nome da criança, entre um elogio e outro, 

motive-a a se soltar, fazendo com que a ela sinta-se bem, admirada, e orgulhosa 

de si, estímulos que certamente contribuirão para a formação da autoestima! 

 

Boa atividade    

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

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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