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Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós  
 

  

Atividade: Desenho do meu corpo 

Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado 

das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não 

para a submissão. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, 

com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, 

ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua 

integridade física. 

Importante: É função dos pais e professores elevar a autoestima das crianças, desde bem 

pequenas, para que assim possam se tornar jovens/adultos seguros das suas possibilidades 

enquanto seres humanos. 

Sendo assim: Valorize o esforço das crianças, permita que seus filhos façam escolhas, fuja das 

comparações, incentive os pequenos a fazerem novas descobertas, imponha limites com 

equilíbrio, valide as emoções das crianças. 

Materiais necessários: Para essa atividade vamos precisar de papel, pode ser o que você tiver 

em casa (jornal, revista, cartolina, etc.). 

O importante é que seja um papel do tamanho da criança, caso não tenha, você pode ir 

emendando/colando um papel no outro até que fique no tamanho desejado. 

Como fazer a atividade: Comece explicando para a criança como a atividade será realizada. A 

criança precisa ficar deitada em cima do papel que você organizou anteriormente, agora você vai 

fazer o desenho do corpo da criança no papel. 

Depois você irá recortar o desenho, tirando o excesso de papel e deixando só a forma do corpo 

da criança. Mostre a ela, faça comparações do desenho com a criança, nomeie as partes do 

corpo e vá mostrando a ela, permita que ela se reconheça na brincadeira/atividade. 



 
Inicie conversando com os pequenos, vá mostrando o espaço, o espelho e diga a eles que a 

atividade será muito divertida. Incentive os pequenos a observar a própria imagem no espelho. 

Peça que eles toquem diferentes partes do corpo, e conforme a criança vai tocando o próprio 

corpo o adulto pode ir nomeando as partes do corpo, para os que ainda não estão nesse 

processo o adulto auxiliará. 

Depois realizem brincadeiras como balançar os cabelos, levantar os ombros e cruzar os braços. 

Estimule-os a imitar os gestos que você fizer. 

 

 

 

 

 

 


