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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Professoras: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B   Data: 03/02/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Me desenhando no espelho. 

 

Objetivos específicos: 

• 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); 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

Em atividade que se pede para realizar um autorretrato, você não apenas estimula a 

criatividade, mas também ajuda a criança definir a sua identidade. Quem ele é e quais 

são as diferenças em relação ao outro.   

Brincar com a criança diante do espelho vai trazer muitos benefícios, ao contrário do 

mito de que colocar a criança diante do espelho atrasa a fala. As atividades que são 

realizadas quando a criança pode se ver, e ver outra pessoa ao mesmo tempo, irão ajudar 

no seu desenvolvimento.  

Sendo assim a criança irá se desenhar perante sua imagem refletida no espelho ou no 

CD.  

Materiais: 

- Espelho ou CD; 

- Tinta (pode ser a caseira). 
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Sugestões para as famílias: 

Inicialmente o adulto mediador irá colocar a criança diante do espelho e permitir que ela 

se observe.  

Em seguida ofereça a tinta para que a criança possa começar a realizar o seu 

autorretrato. É fundamental que a pessoa que estiver intermediando a atividade, 

apresente como ela deverá fazer a atividade para que através da imitação a criança 

consiga realizar esta ação.   

 

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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