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Campo de experiência: Corpo, gestos e movimento
Objetivos de Aprendizagem: Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e
interações em ambientes acolhedores e desafiantes.

Tema: Representação da própria imagem

Atividade 3 – Observando-se na frente do espelho?

O espelho é um importante instrumento para a construção da identidade. Por meio das brincadeiras que
faz em frente a ele, a criança começa a reconhecer sua imagem e as características físicas que integram a
sua pessoa. Ao olhar no espelho a criança estranha, reconhece, indaga, pesquisa, apropria-se,
surpreende-se, fascina-se.

Recurso: Espelho

Estratégia: Para a realização dessa atividade coloque a criança em frente a um espelho. Se
possível que o espelho tenha medidas próximas ao tamanho da criança, para que, assim, tenham
a experiência de ver a imagem de todo o seu corpinho refletida. Caso não possua, pode ser outro
tamanho que estiver disponível em sua casa. O mais importante é que os espelhos utilizados
sejam de material que ofereça segurança para os bebês e tenham sempre a supervisão de um
adulto.

Com a criança em frente ao espelho permita que ela veja a sua imagem refletida, deixe que ela
faça isso por um tempo e observe qual será a sua reação ao se deparar com a sua imagem no
espelho. Em seguida ao seu comando, peça para ir apontando cada parte do seu corpo. Onde
está a barriga? A cabeça? Os olhos? A boca? Depois proponha a criança: balance a cabeça,
balance os cabelos, levante os ombros, bata palmas, mostre a língua, etc...

Após ter realizado todos os comandos com calma e de forma clara e enfática em cada parte do
corpo, sugerimos uma música muito conhecida para que a criança dance e imite em frente ao
espelho o que a música diz. Abaixo deixaremos o link da música/vídeo para a realização dessa
atividade.

Música: Caranguejo não é peixe: https://www.youtube.com/watch?v=JkeyELnyNRQ

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


Obs: Sugestão para os bebês que ainda são de colo

Aproximadamente aos três ou quatro meses, os bebês reconhecem o rosto de quem está mais
próximo. É muito interessante, então a brincadeira da careta no espelho, para que ele reconheça
seu próprio rosto.

A brincadeira consiste em colocar o bebê na frente do espelho a uma curta distância. Comece
com um movimento simples, como franzir o nariz, mostrar a língua e etc...Repita várias e várias
vezes. A repetição é uma fórmula fundamental para a formação de conexões neurais e que
acompanhará seu filho por muitos anos. E além de treinar a visão, aprender a mover os músculos
da face para imitar o que está vendo.

Deixaremos a sugestão do vídeo e a letra da canção para que possa cantar para o seu bebê.

Sugestão de música para realizar a atividade com os bebês:
https://www.youtube.com/watch?v=BN2Q3GK1r3M

Música

Espelho, espelho meu... quem sou eu?

Onde fica o meu nariz? Fica, fica aqui.

Onde fica a minha boca? Fica, fica aqui.

Observar se: A criança sentiu interesse em ver a sua imagem refletida no espelho? Apreciou
esse momento?

https://www.youtube.com/watch?v=BN2Q3GK1r3M

