
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

  HISTÓRIA EU SOU ASSIM... E VOU TE MOSTRAR 

 

Escolha um ambiente tranquilo e confortável para que a criança 

se concentre no momento da história. É importante que a criança possa 

ver as imagens, como estratégia de estimulo à imaginação. Histórias criam mundos e a 

convidam a pensar nas possibilidades. Quando a criança ouve “era uma vez” ou “sabe o que 

aconteceu”, já faz com que ela fique alerta e curiosa. Na história sugerida a criança será 

incentivada a refletir sobre quem ela é, suas marcas, peculiaridades e isso contribuirá 

efetivamente na construção de sua identidade, algo essencial para o desenvolvimento 

integral dela. Após a leitura junto com a criança, o adulto fará uma conversa sobre si mesmo, 

sobre os outros e sobre o mundo de forma simples, para que o bebê compreenda. 

Link da história: https://youtu.be/qbYFd6nZvt0  
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Estratégia de Aprendizagem:  

 JOGO DE RECONHECIMENTO POR MEIO DE FOTOS 

   

 A criança é um sujeito histórico e de direitos que relações 

e práticas cotidianas, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Essa 

construção se dá por meio das interações da criança com o seu meio social, nas relações 

estabelecidas com os grupos em que convive como, a família, a escola, etc. Sendo assim, a 

proposta da atividade será trabalhar a identidade da criança, por meio manuseio e 

observação de fotos das pessoas com quem convive.  

 O adulto responsável irá confeccionar – O cubo das fotos. Separe uma caixa de sapato 

ou outra de sua preferência e escolha as fotos da família que irá compor o cubo das fotos.  

Fixe as fotos em cada lado da caixa utilizando fita adesiva e está pronto o cubo das fotos. 

Em um lugar aconchegante, convide a criança para brincarem juntos. O adulto irá iniciar 

jogando a caixa para o alto. Quando a dado cair ao chão observará a foto em cima do dado 

e incentivará a criança a nomear quem aparece na imagem, dando ênfase ao primeiro nome, 

assim, a criança irá se auto reconhecer, associando a imagem ao próprio nome, assim como, 

das pessoas com quem convive. Tal estratégia trabalhará a memória e reforço do vínculo 

com as pessoas da família. 

  Outra sugestão será com as fotos dentro da caixa e 

conforme for pegando as fotos na caixa, fazer as intervenções 

mencionadas anteriormente. 

        Não esqueça os registros! Boa atividade! 

 

 

 

 


