
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 12 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria de Lourdes, 
Maria do Carmo / Cláudia, Cristiana, Eliane, Milene e 
Sarah.                                                                                        

 

Data: 28/05/2021 
Turma: 

Maternal A e 
Maternal B 

Campo de Experiência:  Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: CORPO HUMANO 

Trabalhar com autorretrato na Educação Infantil auxilia na construção da identidade, pois, por meio dele, 

as crianças têm a possibilidade de visualizar as diferenças físicas existentes entre elas, atribuir signos às próprias 

imagens e identificar suas marcas pessoais ao se desenharem. 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Durante essa semana nós conversamos sobre o corpo humano e para finalizar a semana, faremos 

um autorretrato. Vocês precisarão de um espelho grande e de um giz ou caneta de vidro.  

A atividade consiste em ficar diante do espelho e desenhar em cima do seu rosto. Lógico que, com 

3 anos de idade, ela não tem coordenação motora fina desenvolvida o suficiente para realmente 

conseguir seguir os traços do seu próprio rosto no espelho, mas repare como nas imagens abaixo 

a criança vai se olhar atentamente. 

Observação: Caso não seja possível desenhar sobre o espelho, coloque o espelho na frente da 

criança, disponibilize os papéis que tenham em casa (sulfite, papelão, folha de caderno etc.), 

canetinhas, lápis ou giz e incentive a desenhar a si mesma ao se olhar no espelho. Entre na 

brincadeira também, fazendo seu autorretrato junto com a criança. 

 

  

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade.    



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana: 12 

Professores: Caroline F, Eliana, Elaine, Ilma, 
Carolina Q, Gilmar, Reinaldo e Silvia 

 
Data: 28/05/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

  

TEMÁTICA: ESQUEMA CORPORAL: EU SOU ASSIM 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Vamos finalizar essa semana tão animada, primeiro com uma música para toda a família dançar e 

se movimentar “O boneco pirulito”. Em seguida, reconhecendo o lado direito e esquerdo, através 

desse exercício de esquema corporal pretende automatizar a noção de direita e esquerda, numa 

primeira fase deve ensinar-se a criança, por meio de exemplificação e brincadeiras com o seu 

próprio corpo, qual a sua direita e qual a sua esquerda e em seguida fazer junto com a criança. 

Após mostrar para a criança, treinar movimentando as partes do corpo. 

 Fechar com força a mão direita; 

 Fechar com força a mão esquerda; 

 Levantar o braço direito; 

 Levantar o braço esquerdo; 

 Bater o pé esquerdo; 

 Bater o pé direito; 

 Mostrar o olho direito; 

 Mostrar o olho esquerdo; 

 Mostrar a orelha direita; 

 Mostrar a orelha esquerda; 

 Levantar a perna esquerda; 

 Levantar a perna direita. 

Parabenize e vibre com a criança!! 

 
Segue o link para acessar ao vídeo da música: 

https://www.youtube.com/watch?v=kUkZ96Me9V0 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=kUkZ96Me9V0

