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13/04/2021 - TERÇA-FEIRA 
 

HOJE VAMOS FAZER UM LIVRINHO, COM DETALHES DA SUA VIDA. 

QUEM EU SOU? COMO EU SOU? 

 Pais e/ou Responsáveis, continuando sobre o tema da semana: hoje vamos fazer, 

confeccionar um livrinho. Continue ressaltando a criança a importância de suas 

particularidades, deixando claro a sua IDENTIDADE, sua exclusividade. Agora antes de 

assistir o vídeo, já prepare o material que vamos usar: 

 2 folhas de sulfite, cola; 

 Lápis de escrever, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, borracha; 

 Tesoura sem ponta, revistas ou livros velhos para recortar. 

 

 Agora, assista ao vídeo com sua criança, clicando neste link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=PRRRpwNz6Ps (Identidade Quem eu sou? - Educação 

Infantil). 

 Depois de assistir, oriente a criança a fazer, faça a sua parte, deixando claro para criança 

que você está lhe ajudando por ela ainda ser pequena e fale que você passou por isso 

também, para que entenda que um dia será capaz de fazer sozinha esta atividade e muitas 

outras (aproveite estes raros momentos para se aproximar ao máximo de seus filhos).  

 Só faça o início, depois coloque o vídeo de novo para a criança acompanhar e realizar a 

atividade (grave tudo sempre que puder, e me envie). 

 Faça com que a sua criança escreva, desenhe e pinte, livremente. Só escreva o nome dela 

primeiro, se ela ainda não souber escreve-lo. 

 Depois de acabado o livrinho, trabalhe com ela todos os itens do livro, sobre o nome dela, 

todos os membros da família, os traços físicos como cor dos olhos, cabelos, etc. 

 

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


