
 

 
 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

 

Conhecer a si é o primeiro passo para a criança se reconhecer como ser 

agente no mundo. Precisamos sempre reforçar a auto-observação dos nossos 

pequenos visando estimular seu desenvolvimento psicossocial. É um trabalho 

de “formiguinha” que deve estimular nossas crianças a identificar suas 

semelhanças e diferenças, trabalhando também a percepção e a observação 

do mundo em que estão inseridas é um passo fundamental para que 

possamos estimular a empatia com o outro. É preciso deixar claro para os 

pequenos que há uma grande quantidade de pessoas no mundo e que cada 

um tem suas particularidades. Destacar esses pontos é importante para que a 

criança perceba que ser diferente é algo do ser humano, todos possuímos 

uma identidade e isso é o que 

nos torna únicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem retirada de < https://riopae.com.br/blog/2018/10/09/4-licoes-que-voce-aprendeu-quando-crianca-e-que-hoje-deixou-de-lado/> acesso em 05/03/21. 

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 
DE 22/03 a 26/03/2021 

SEMANA: 
4 

PROFESSORES:  
ERIVALDO MANOEL e STEFANIE T. FENOLIO NUNES 

TURMAS:  
JARDINS II A e B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
O EU, O OUTRO E O NÓS; 



 

 
 

 
 

 

ATIVIDADE: Quem sou eu? 

Objetivo: Trabalhar a autoimagem; 

 

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

social. Propiciar atividades que possibilitem aos alunos o conhecimento de si, levando-os a 

descobrir-se, sentirem que possuem um nome, uma identidade e que fazem parte de um 

conjunto de pessoas em casa, na escola, na comunidade, e que são importantes para 

aqueles que as cercam é de extrema importância para seu desenvolvimento. 

 

Acesse o link para realizar a leitura do livro "Meu nome é Zé,e o seu qual é?": 

https://youtu.be/Frtzic_DqTE 

 

Após a leitura converse com seu filho (a) sobre sua história, sobre a escolha do seu nome, 

seu significado etc. Em seguida, auxilie-o na escrita do primeiro nome! 

 

RECURSO:  

Vídeo do Youtube e aparelho com acesso à rede de internet (Computador, celular, tablets, 

etc.), folha de papel sulfite ou caderno, lápis de escrever. 

https://youtu.be/Frtzic_DqTE

