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1º

1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

EU, O OUTRO E O NÓS
Professora: Letícia
Atividade: Conhecendo o seu nome
Dever de casa: Meu nome
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de cor ou giz de cera
✓ Lápis de escrever
✓ Ficha do nome
Justificativa:
A identidade tem a função de distinguir e marcar as diferenças entre os
indivíduos, sejam elas físicas, emocionais e/ou comportamentais. Através das
relações estabelecidas nos grupos em que a criança convive, a autoimagem
começa a ser construída.
A identidade é um conceito que faz parte da ideia de distinção, de
diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguido de todas as
características físicas, do modo de agir e de pensar e da história pessoal.
Objetivos:
✓ Fortalecer a identidade;
✓ Reconhecer o próprio nome;
✓ Reforçar as características pessoais e a identidade;
✓ Desenvolver a auto-imagem, o autoconhecimento e a coordenação
motora.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/P1dJmdzwFTU
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo da professora, faça o que se pede:
➢ Olhe-se no espelho e veja as suas características. O que você
enxerga ao se olhar e ver a sua imagem refletida?
➢ Depois de se observar no espelho, desenhe você no espaço
indicado na folha de atividade;
➢ Em seguida, usando a sua ficha, tente escrever o seu nome na
parte inferior da folha.
Complementação:
Para complementar a nossa atividade, assista ao vídeo disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=nl8UStfDNPE
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NOME: ________________________________________________________

EU SOU ASSIM...

VAMOS TREINAR A ESCRITA DO SEU NOME?
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DEVER DE CASA
NOME: _____________________________________
O MEU NOME É ...
PROCURE, EM JORNAIS OU REVISTAS USADAS, AS LETRAS DO SEU NOME
E COLE-AS ABAIXO

AGORA VAMOS TREINAR?
ESCREVA ABAIXO O SEU NOME
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Teacher Luísa

Class: 1º Período
Project 3: Five Senses – Week 1: Sight
WHAT CAN YOU SEE IN YOUR HOUSE? DRAW HERE. (O que você consegue ver na sua casa? Desenhe aqui.)

