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12/04/2021 - SEGUNDA-FEIRA 
 

NESSA SEMANA VAMOS TRABALHAR O TEMA: IDENTIDADE 
QUEM EU SOU? QUAL O MEU NOME? 

 

Antes de mais nada, o que é identidade? 

Resposta: Identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas com os quais se podem 
diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros, quer diante do conjunto 
das diversidades, quer ante seus semelhantes. 

Assim, Pais e/ou Responsáveis, deixem claro isto para sua criança. Explique a ela, que tais 
características, fazem dela única e exclusiva. Muito amada e querida. Vamos então nessa 
semana realizar as atividades, comprovando e deixando clara a ela sua identidade. 

 Vamos iniciar a semana com esta atividade. Vamos mostrar a ela que uma das 
características de identidade dela é o seu NOME, explique a ela que haverá 
coleguinhas com o mesmo nome, porém, com pais diferentes e sobrenomes 
diferentes, mantendo assim, a IDENTIDADE dela única.  

 Antes de assistir o pequeno vídeo, preparar uma vasilha grande com água, folhas 
de sulfite. Utilize o modelo da flor abaixo, ou faça uma de sua preferência para 
sua criança, só o contorno para poder cortar, exemplo: JONAS, 5 letras, 
desenhar 5 flores, peça a criança para recortar com sua ajuda. Usem canetinhas 
ou giz de cera que é melhor ainda.  

 Depois que estiver feito as flores, coloque uma letra do nome no centro de cada 
flor. Agora assista o vídeo com a sua criança e depois realize a atividade. (Se 
puder, grave partes ou toda a atividade) e nos envie. 

 Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=N1Wc8CY7fBo (Atividade de 
Identidade Mágica). 

 Após a criança assistir o vídeo, trabalhe com ela a mágica do seu nome, os 
planos que tiveram antes do planejamento da vinda dela, a importância de existir 
e ser única (sua criança linda e muito especial), provando a ela a sua identidade, 
frisando sempre o nome dela. Depois, nos relate a reação que a sua criança teve 
nesta atividade. 

Por favor, enviar as devolutivas no grupo do whatsapp da sala, toda quinta-feira. Obrigado! 



 
 

 

 

 
 


