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Terça-feira, 11 de agosto de 2020 

 

Título da atividade: Conhecer, amar e cuidar. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 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:  

Conhecer a si mesmo precede o desenvolvimento do amor próprio e para que esta 

aprendizagem seja efetiva e positiva é necessário criar momentos em que a criança 

observe suas características, reconheça e aceite. A atividade propõe a observação do 

próprio corpo no espelho e um autorretrato, para estimular a construção de identidade e 

propiciar momentos de aceitação. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de tinta guache ou canetinha e um espelho para a 

observação e construção do autorretrato. 

 

Espaços:  

Indicam-se ambientes que disponham de espaço para o movimento da criança ao 

observar suas características e boa iluminação para a construção do autorretrato. 

Escolha a melhor opção dentre suas possibilidades. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Tempo sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra reconhecer as partes de seu corpo e nomeá-las, se demonstra 

interesse em interagir durante o desenvolvimento da atividade, se utiliza a tinta sem 

receio à textura e se demonstra segurança ao traçar com as canetinhas em sua imagem 

refletida no espelho. 

  

O que fazer durante?  

Inicie um diálogo perguntando se a criança quer ver uma coisa linda e especial, ao levá-

la a frente de um espelho relacione os elogios a ela. Questione o que ela vê, se ela gosta 

do cabelo, se tem algo que considera bonito e o que ela acha que é capaz de fazer, 

estimule-a a perceber que é capaz e que é especial. 

Proponha um autorretrato no espelho utilizando a tinta ou canetinhas, encoraje a 

participação e elogie o empenho da criança. 

 

Links importantes: 

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

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

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

 

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

 


