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Atividade: Baú de memórias. 

A construção da identidade se dá por meio das interações da criança com o seu meio 

social, o qual acontece em primeiro momento no seio familiar e logo depois, na escola. 

A identidade tem a função de distinguir, marcar as diferenças, sejam elas, físicas, 

emocionais e comportamentais dos indivíduos. Sua autoimagem também é construída a 

partir das relações estabelecidas nos grupos em que a criança convive. 

Trabalhar Identidade, vai proporcionar às crianças a percepção de que elas tem uma 

história de vida, fazem parte de uma família e são partes atuantes no mundo em que 

vivem. 

Material necessário: Álbuns de fotos, celular ou notebook, balança e fita métrica. 

Como realizar a atividade: Prepare um lugar bem aconchegante no chão rodeados de 

almofadas e sente-se com seu filho(a). Pegue seu baú com as fotos de familiares, ou 

onde você guarda suas fotos. 

Mostre fotos de seu filho(a) de quando ele nasceu, mostre fotos dele(a) sozinho(a) e com 

a família, mostre também fotos atuais dele(a), relate fatos sobre o seu nascimento e 

desenvolvimento, interaja com ele(a) por meio das fotos, falando como era e como é hoje. 

Fale com quantos quilos e o tamanho que nasceu e diga, agora vamos ver o seu peso e 

seu tamanho atual, para ver o quanto você se desenvolveu. Pese se possível, se souber o 

peso é só falar e tire a medida da criança encostada na parede e deixe a marquinha lá 

para ele(a) ver, fale e mostre o número do seu peso e altura. 

Registre esse momento divertido com fotos ou vídeo, assim também ficaremos sabendo o 

quanto seu filho(a) cresceu. 



 

 


