
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIO GRANDE DA SERRA

ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

BERÇÁRIO

IDENTIDADE

BERÇÁRIO IDENTIDADE

A  criança  tem  seu  jeito  próprio  de  compreender  o  mundo  e  é  partindo  de  observações  e
estabelecendo relações com a realidade e com o meio que ela  vive  que tenta construir  sua
identidade e autonomia. Neste processo de construção, em busca de sua autonomia e identidade,
a criança percorre diversos caminhos entre a família, a escola e o mundo que a cerca.

1- ATIVIDADE: EU SOU ASSIM

Colocar fotos da família para que as crianças se reconheçam nessa foto.

OBJETIVO: identificar-se nas fotos, identidade, atenção, autonomia.
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2- ATIVIDADE: CARIMBO DO PÉ

Cantar a música borboletinha com a criança e, preparar um espaço que possa realizar a
atividade na qual utilizaremos tinta guache. Depois que cantarem a música, pegar uma folha de
sulfite e passar tinta na sola dos dois pés da criança e carimbar no papel. Agora use a criatividade
e vamos formar uma linda borboleta.

Borboletinha (música)

Borboletinha tá na cozinha;

 Fazendo chocolate;

Para a madrinha;

Pout/Pout;

Perna de pau;

Olho de vidro;

E nariz de pica pau;

Pau, Pau! 

OBJETIVO: oralidade, concentração, socioafetividade, identidade.
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3 - ATIVIDADE: RECONHECENDO PARTES DO CORPO

Cantar a música (cabeça, ombro, joelho e pé...) juntamente com a criança, se a família
preferir pode pesquisar na internet, a música é bem conhecida. Ir mostrando para a criança onde
fica cada parte do corpo que a música vai expressando. Se possível repetir várias vezes. Nessa
atividade toda a família pode participar.

Música: Cabeça, ombro, joelho e pé....Olhos ouvidos boca e nariz...

OBJETIVO: oralidade, reconhecer partes do corpo, identidade.

4- ATIVIDADE: ESPELHO

Colocar dentro de uma caixa de papelão um espelho e pedir para a criança abrir a caixa.
Quando ela abrir terá uma surpresa, pois ela verá o próprio rosto refletindo no espelho. É uma
atividade muito  importante para a criança se reconhecer.  Depois a família pode construir  um
espelho reciclável utilizando papel espelho e deixar a criança brincar, fazendo caretas.

OBJETIVO: identidade, entender os limites do corpo, identificar suas características.

5- ATIVIDADE: DESENHANDO NO ESPELHO
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Colocar o espelho em uma tampa da caixa de papelão, oferecer um canetão para a criança
e auxiliá-la para tentar desenhar seu próprio rosto no espelho através do reflexo que ela vê. Pode
fazer o espelho reciclável para essa atividade com papel espelho.

OBJETIVO: reconhecer os seus traços do rosto, identidade, autonomia.


