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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                          Data: 01/02/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Espelho, espelho meu!    

 

Objetivos específicos: 

 Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, 

palavras. (EI01EO04) 

 Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso. (EI01EO05) 

 Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. (EI01CG03) 

 

Proposta pedagógica: 

“Crianças adoram brincar na frente do espelho. Diante dele descobrem o mundo à sua 

volta, aprendem a reconhecer as pessoas com quem convivem e tomam consciência a 

respeito de si mesmas. 

As atividades com espelhos também contribuem para entender os limites do próprio 

corpo. Neste brincar de caras e bocas as crianças fazem caretas, e exploram as mais 

variadas expressões. A autodescoberta é uma exploração sensorial relacionada ao 

desenvolvimento psicológico, essencial para que a criança se perceba indivíduo e 

autônomo”. 

Assim, com o objetivo de desenvolver toda a identidade pessoal e autonomia das 

crianças, a proposta de atividade elaborada, é denominada: “Espelho, espelho meu! ” 

 

Materiais: 

- Um espelho. 

Dica: Na falta de um espelho, utilize um CD para que a criança o segurando em suas 

mãos, se observe através dos reflexos. 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá posicionar a criança a frente 

de um espelho, incentivando-a a observar sua própria imagem.  

No decorrer da observação, ressalte à criança todas as suas características físicas, de 

como ela é fisicamente. Proponha brincadeiras como a de balançar os cabelos, levantar 

os ombros e cruzar os braços.  

Estimule a criança a realizar alguma expressão facial, fazendo algum gesto (como o de 

piscar um dos olhos ou mandando um beijinho) peça à criança replicar/imitar, 

apreciando seus reflexos de movimentos no espelho. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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 
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