
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  
ATIVIDADE: ESPELHO, ESPELHO MEU 

A atividade no espelho é um importante instrumento 

para a construção da identidade. Quando a criança brinca em frente a ele, 

começa a reconhecer sua imagem e as características físicas que integram 

sua pessoa. Para enriquecer esse momento, podemos acrescentar na estimulação em frente 

a ele o permitir que a criança se veja com a roupa ou acessório preferido. Então, em uma 

caixa de sapato, coloque um espelho e feche. Vista na criança a roupa dela ou acessório 

preferido. Exemplo: uma roupa, um boné, um laço de cabelo etc. Dê 

preferência, peça para ela apontar qual quer colocar.   Em seguida, coloque a 

criança no colo e diga que dentro da caixa está a imagem de uma pessoa única 

e importante nesse mundo. Observe cada reação da criança em frente ao 

espelho e deixe que ela troque os acessórios se quiser. Ah, e conte para nós 

por meio de vídeos, áudios e fotos para descobrirmos se ela gostou. Queremos saber quais 

foram as escolhas delas. 

Observação: essa atividade também poderá ser feita com espelho fixo na parede. 
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Estratégia de Aprendizagem:  

    ATIVIDADE: ÁRVORE GENEALÓGICA  

     

 Árvore genealógica é a representação simbólica do histórico 

das ligações familiares do presente com o passado.  Como 

estratégia de atividade, envolver as crianças na criação de uma 

árvore genealógica é algo que as diverte, que faz com que 

entendam suas origens, suas diferenças e permitindo de forma 

significativa, que elas aprendam que fazem parte de algo muito 

maior do que ela mesmo: a “FAMÍLIA”.  Com certeza no meio da sua família é o lugar que 

ela mais prefere estar o que torna a atividade de hoje bastante significativa. 

 Nesta proposta a criança, juntamente com o adulto, criará sua árvore genealógica que 

será a última página para o fechamento das atividades da semana e terminar o livro com o 

tema: Quem sou eu no meu mundo: “Um pouco sobre mim”. 

 1º passo: O adulto iniciará construindo um tronco para a árvore, com o carimbo da 

mãozinha da criança. Passará tinta na cor marrom na mão dela indo até pouco abaixo do 

pulso formando o tronco. Carimbará na folha de papel e deixará secar um pouco (se não 

tiver tinta pode desenhar o tronco usando a mão dela como molde. A seguir o adulto segurará 

sua mãozinha e auxiliará usar somente a ponta de (um) dedinho como carimbo para formar 

as folhas, podendo usar outro recurso se não tiver a tinta (pode usar até folhas de plantas 

secas).  

 2º passo: O adulto e cortará corações e escreverá dentro de cada um os nomes dos 

avôs paternos e maternos, da mamãe, do papai e dos filhos, porém, sempre mostrando para 

a criança e falando o que escreveu. Ajudará também a criança a montar sua árvore 

conversando e explicando a ela que será colado os avós maternos do lado da mamãe e os 

paternos do lado do papai, já os filhos perto do papai e da mamãe.  

 Terminando o adulto montará o livro e mostrará para criança as suas atividades 

prontas, ensinando- a cuidar e não rasgar, pois será uma linda recordação para o futuro. 



 

                                                                                

 

 

Não esqueçam de nos enviar as devolutivas em fotos ou vídeos, é muito importante para 

avaliarmos sua criança. 

(Segue modelo). 
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ANEXO: 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/JVYtifDHf0c  

 

https://youtu.be/JVYtifDHf0c

