
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 2 

Professor: Franceli, Marina, Mirian, Roseli, Geanne Data: 08/03/2021 Turma: BI A 

Campos de Experiência: O Eu, o Outro eo Nós 
 

Tema: Identidade 

Atividade: Me Vendo Através Do Espelho 

Recurso:  Um Espelho 

Convide a criança para brincar e se posicione com ela em frente a um espelho.  Brinque com ela. 

Pergunte quem é essa criança que ela está vendo no espelho, faça caretas e peça para que ela 

imite, pergunte sobre as partes do corpo (ex: cadê a mãozinha?), manda beijos. As crianças 

adoram. 

Essa atividade permite que a criança comece a se perceber, a se reconhecer e ter consciência 

corporal. 

 

 

 
 

 

 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou fotos. 

 

 

  

 

 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE 

Nome do aluno:  Semana 2 

Professor: Adriana, Andreia, Elva, Lucimar S, Lucimara 

Botelho, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia e Yolanda.  

Data: 08/03/2021 Turma: 

 B1-B e B1-C 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

 

Tema:  Identidade 

Atividade: Reconhecimento de pertences pessoais! 

Olá famílias, tudo bem com vocês?! 

Essa semana iremos continuar trabalhando o tema identidade com nossas crianças. Para 

atividade de hoje o responsável deve escolher um ambiente da casa e levar para lá alguns 

pertences da criança, tais como: copo, mamadeira, cobertor, brinquedos, toalhinha, escova de 

dente; e outros pertences que não são dela e sim de outras pessoas da casa, esses pertences 

devem ser centralizados no chão. Chame a criança para que ela possa observá-los e no primeiro 

momento, apenas veja qual reação ela terá, se vai se interessar por algo dela. Em seguida, caso 

ela te mostre algum pertence dela, dialogue dizendo: olha que legal, o que é isso? É seu?  Caso a 

criança não pegue no primeiro momento nenhum pertence, converse com ela incentivando e 

mostrando quais objetos a pertencem e quais não! É importante saber que cada reação nesse 

momento é válida como resposta, como: um olhar fixo, um apontar de dedo por exemplo, com 

isso ela terá a oportunidade de expressar e dialogar levando em consideração sua identidade e 

autonomia. Repita a atividade caso haja necessidade! 

Boa atividade para vocês e não esqueçam de registrar esse momento com fotos e compartilhar 

conosco! 

Até a próxima! 

                        


