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Link da atividade : https://youtu.be/qSJ18sb__KI 

Quintal da Cultura - Eu era assim.  

 

Atividade: Faz de conta. 

 

Faixa etária: 2 anos 

 

Recurso: Mídias audiovisuais (celular, notebook, smart tv, tablet e computador) 

e objetos variados de vestuário. 

 

Estratégia: Após assistir ao vídeo a criança juntamente com um adulto deverá 

reproduzir os gestos mencionados no mesmo, para aprimorar a performance 

poderá utilizar objetos característicos de cada faixa etária, como babador, 

chupeta, boné, xale, chapéu.  

“Quando eu era neném era assim... 

“Quando eu era adulto era assim.... 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Ao brincar e fazer escolhas com autonomia 

no dia a dia do faz de conta e da fantasia, as crianças começam a significar e 

ressignificar as coisas. Os objetivos de aprendizagem e os caminhos para isso 

são criteriosamente planejados pelo educador, mas quem dita à trama são os 

pequenos. Aí, o limite é a imaginação: vale virar uma mãe cuidadosa, um super-

herói a salvar o mundo e até serem eles os professores a ensinar. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/03/2021 SEMANA: 2 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

  
 

 

Atividade: Observar características com espelho 

 

Faixa etária: 2 anos. 

 

Recurso: Espelho. 

 

 

Estratégia:  

O adulto irá apresentar o espelho para a criança e deixá-la manusear o mesmo 

com auxílio, possibilitando assim que a criança se observe no reflexo, após 

destacar as características que foram observadas como cor dos olhos, dos 

cabelos e outros. 

 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

A proposta é apresentar a funcionalidade do espelho para a criança 

possibilitando assim a visualização de suas características. 
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Atividade:  Autorretrato 

 

Faixa etária: 2 anos 

 

Recurso: 

Folha de papel, lápis, giz de cera, canetinhas ou tinta e espelho. 

 

Estratégia: 

 

O adulto vai explicar para a criança o que é autorretrato. 

É uma forma de pintura onde o modelo retratado é o próprio artista. 

 

Logo após, a criança se dirigir até um espelho da casa e observar suas 

características, como o rosto, olhos, boca, nariz, cabelos e orelhas. Ofereça 

papel, giz de cera, canetinhas, lápis ou tinta e com o auxílio de um adulto, a 

criança deverá desenhar seu autorretrato, ou seja, seu rosto.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta é explorar diferenças e semelhanças, a forma expressiva da própria 

imagem, apresentação, expressão e conhecimento de si. Trabalhando assim 

também a construção da identidade, pois por meio dela as crianças têm a 

possibilidade de visualizar as diferenças físicas existentes entre elas 


