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Campo de experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação
Objetivos de Aprendizagem: Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos,
balbucios, fala e outras formas de expressão.

Tema: Representação da própria imagem

Atividade 05 – Me reconhecendo na família

Desde pequenas as crianças adoram olhar para os rostos. Vale tanto o dele próprio como
também de integrantes da sua família. Hoje iremos propor uma atividade em que as fotos da
família viram brincadeira para os bebês. E façam também aquela revisão do que aprenderam
nessa semana: onde está o nariz? A boca? Os olhos? Etc...

Recurso: Fotos diversas, álbum de fotografia ou celular (para mostrar as fotos caso não as tenha
impressas).

Estratégia: Prepare um espaço bem aconchegante e longe de qualquer coisa que possa trazer
distrações aos pequenos, convide todos os integrantes do lar para juntos assentarem-se naquele
lugar muito especial que será preparado para esse momento. Tudo o que você precisa fazer é
pegar o seu álbum/fotos, ou o celular, colocar a criança no colo e começar a conversar com ela.
Além de nomear as pessoas, você pode aproveitar para contar histórias sobre aquele dia. A
criança provavelmente vai começar a apontar e falar sobre aquilo que mais a interessa. Você
pode brincar de jogo de reconhecimento que vai não apenas estimular a memória, como reforçar
o vínculo com as pessoas da família que não estão presentes no cotidiano das crianças como: -
olha os olhos do papai ou da mamãe parecem com o seu...- olha o seu sorriso que lindo! Usem a
imaginação!

Sugestão de vídeo para auxiliar: https://www.youtube.com/watch?v=cabzz1h9Whk

https://www.youtube.com/watch?v=cabzz1h9Whk


Uma outra sugestão e caso possível depois de vivenciarem esses momentos especiais, montem
junto com a criança um varal, ou um mural de fotos da família. Tenham certeza que a criança vai
amar ficar olhando e apontando para as fotos.

Sugestão para os bebês que ainda são de colo:

É extremamente importante que os pais conversem muito com os seus filhotes, a fim de estimular
o desenvolvimento adequado da sua fala. Isso porque a compreensão é desenvolvida
anteriormente à habilidade do bebê pronunciar as suas primeiras palavrinhas.

Dessa forma, quanto mais palavras a criança conhece, maior será a sua capacidade de
reproduzir os sons e, consequentemente, de começar a falar. Daí a importância da conversa,
visto que ela funciona como uma fonte de novas palavras.

Estratégia: Você também pode aproveitar as tarefas rotineiras para conversar com o seu bebê,
como os momentos da refeição, da amamentação ou da troca de fraldas. Assim, durante o banho,
por exemplo, descreva o que vai fazer — “a mamãe vai lavar o seu cabelo” — “a mamãe vai lavar o
pezinho” vá tocando e nomeando cada parte: olha a boquinha, olha os olhinhos, aqui está a
perninha, a barriga, agora vamos lavar o pezinho e assim por diante e vá dizendo os nomes dos
objetos que estiverem utilizando, como o sabonete ou a própria água. Peça para a criança
mandar beijos, pegue a mão do seu bebê e passe em seu rosto, solte junto com ele risadas.
Sempre fale o que está realizando.

Observar se: A criança demonstrou satisfação por esse momento? Demonstrou alegria ao

participar da atividade?

https://www.cordvida.com.br/blog/amamentacao-em-publico-entenda-como-lidar-com-essa-questao/

