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12/04/2021 - SEGUNDA-FEIRA 
 

IDENTIDADE  

Esta semana vamos trabalhar o tema identidade. Desde cedo a criança deve ter a 

oportunidade de construir sua identidade pessoal de maneira positiva, reforçando sua autoestima 

e respeitando as diferenças.  

O nome da criança é uma palavra de forte conteúdo significativo e emocional, sendo o 

primeiro sinal de identidade e reconhecimento infantil. 

ATIVIDADE:  Faça uma roda de conversa com sua criança e fale sobre a história do seu nome. 

Quem escolheu, qual o significado. Pergunte se ela gosta do nome que foi escolhido. Explique que 

o nosso nome é a maneira como nos identificamos para todos a nossa volta e faz parte de nossa 

história como indivíduos. O trabalho com a escrita do nome faz com que ela se reconheça como 

um sujeito importante que possui um nome que é só seu. 

Mostre a certidão de nascimento dela, ressaltando as informações constantes nesse 

documento, como a data e hora do seu nascimento, qual o seu nome completo e o nome dos seus 

pais. 

• Atividade sobre a páscoa: aproveitem a roda de conversa e conte um pouco sobre como é 

comemorada ou não a Páscoa na sua família. Se desejar faça ou recorte desenhos sobre os 

símbolos da páscoa (coelho, ovo de chocolate etc.).                                                                            

• Depois nos envie um vídeo ou áudio onde a criança vai nos contar o que ela conversou e 

aprendeu com sua família sobre ela, o seu nome e como a família comemora ou não a páscoa na 

sua casa. 

 

Ótima semana! 


