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NESSA ATIVIDADE VOCÊ VAI PRECISAR DE:

• Um espelho de mão;

• Uma caixa decorada;

• Objetos;

Coloque o espelho dentro da caixa decora. Converse

com o responsável da criança que depois, que você

realizar a atividade da caixa supressa , a criança irá

precisar de um espelho também.

Leve o espelho dentro da caixa para sua aula on-line.

No primeiro momento da atividade ,você vai fazer toda

aquela parte de despertar a curiosidade da criança.



No segundo momento da atividade, você vai

precisar que as crianças estejam com o espelho

na mão.

Com o espelho na mão você vai das as seguintes

orientações as crianças:

1. Olhe para o espelho e explique como sua imagem é

formada.

2. Levante a mão esquerda. Que mão a sua imagem

levantou?

3. Coloque um objeto na frente do espelho(pode ser

lápis , ou uma borracha) .Agora afaste-o lentamente.

O que aconteceu com o tamanho da imagem?



Para finalizar, você pode pedir para a criança

desenhar a imagem que ela viu no espelho na

folha branca ou na folha de papel alumínio.

Se você for utilizar essa técnica do desenho no

alumínio, você pode disponibilizar a moldura do

espelho para o responsável colar.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?APP=DESKTOP&V=0
6VRK7GST08&AB_CHANNEL=GRANDESPEQUENINOS

Dica bônus 



NESSA ATIVIDADE VOCÊ VAI PRECISAR DE:

• Um espelho de mão;

• Uma caixa decorada;

• Objetos;

Coloque o espelho dentro da caixa decora. Você vai

gravar um vídeo , onde você vai fazer toda a parte para

despertar a curiosidade das crianças.

Depois, você vai revelar o que tem dentro da

caixa , seguindo as seguintes orientações:



1. Olhe para o espelho e explique como sua imagem é

formada.

2. Levante a mão esquerda. Que mão a sua imagem

levantou?

3. Coloque um objeto na frente do espelho(pode ser

lápis , ou uma borracha) .Agora afaste-o lentamente.

O que aconteceu com o tamanho da imagem?

No final do vídeo, você ai sugerir que as crianças façam

essa atividade em casa.



Para finalizar, você pode pedir para a criança

desenhar a imagem que ela viu no espelho na

folha branca ou na folha de papel alumínio.

Se você for utilizar essa técnica do desenho no

alumínio, você pode disponibilizar a moldura do

espelho para o responsável colar.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?APP=DESKTOP&V=0
6VRK7GST08&AB_CHANNEL=GRANDESPEQUENINOS

Dica bônus 



PASSAR A 

HISTÓRIA TUDO 

BEM SER 

DIFERENTE DE 

TODD PARR 

Após passar o vídeo, você pode realizar uma roda de 

conversa on-line com as crianças.

Em seguida, pedir para cada criança usar a imaginação e 

realizar o seu autorretrato.



PASSAR A 

HISTÓRIA TUDO 

BEM SER 

DIFERENTE DE 

TODD PARR 

Após passar o vídeo, você pode realizar uma roda de 

conversa on-line com as crianças.

Em seguida, pedir para cada criança usar a imaginação e 

realizar o seu autorretrato.



DURANTE  A SUA ONLINE, VOCÊ VAI PEDIR PARA O ADULTO 

MEDIR A CRIANÇA . CRIANÇA VAI ABRIR O MICROFONE E 

VAI FALA A SUA ALTURA. 

VOCÊ VAI DISPONIBILIZAR ESAS INFOMAÇÕES EM UM 

GRÁFICO NO POWER POINTPROJETAR NA TELA DO APP QUE 

V0CÊ ESTÁ USANDO.  
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Você vai precisar de gravar dois vídeos:

1º vídeo  - Você vai propor as crianças a pedir para os 

responsáveis medirem elas e mandarem a resposta no grupo. 

Você também pode pedir para os pais tirarem uma foto para 

registrar o momento.

2º vídeo - Com a medida das crianças em mãos, você vai gravar 

um vídeo fazendo um gráfico. Você pode usar o programa OBS 

para gravar esse vídeo , pois assim você poderá utilizar o gráfico 

do Power ponit
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PARA ESSA 

ATIVIDADE VOCÊ VAI 

PRECISAR DE:

• 1 lata decorada

• 1 saco com os nomes das crianças

• Perguntas do tipo: retângulos de papel com 

“ eu tenho___anos”

“O que eu mais gosto de fazer é...”  

“Meu aniversário é dia ...” 

“minha comida favorita é...” 

“ A cor do meu cabelo é...”

• Uma folha de cor diferente sem estar escrito 

nada (a folha da prenda)

• Um retângulo escrito passa a vez



Você vai colocar as perguntas 

na lata e o nome das crianças 

no saco.

No dia da sua aula on-line, você vai retirar 

o nome da criança do saco e retirar a 

pergunta da lata.

ATENÇÃO! 

Se retirar da lata o pedaço de papel colorido, a 

criança deverá pagar um pendra .

Se a criança tirar o retângulo escrito “passe a vez”, 

ela vai escolher um amigo para passar a vez

Faça essa atividade com todas as crianças.



VOCÊ VAI USAR A MESMA 

LATA QUE VOCÊ UTILIZOU NA 

AULA ONLINE;

Nesse caso, você vai gravar um vídeo 

realizando a atividade. 

As respostar por áudio ou façam um 

desenho.

No final do vídeo, você pode sugerir que as 

crianças mandem um áudio ou façam 

desenho.

Você ainda pode sugerir que as crianças 

façam essa brincadeira em casa com seus 

familiar. 



VOCÊ VAI PEDRI PARA AOS 

LEREM AS INFORMAÇÕES 

CONTIDAS NA CERTIDÃO PARA 

AS CRIANÇAS. 

Em seguida, você vai sortear uma criança 

para responder as seguintes questões:

1. Qual o seu nome?

2. Qual o seu sobrenome?

3. Quantos sobrenomes você tem?

4. Quantos anos você tem?

5. Que dia você faz aniversario?



OBSERVE A IMAGEM ABAIXO:

NA FORMA REMOTA, 

VOCÊ VAI PEDIR PARA 

OS REPONSÁVEIS 

LEREM PARA AS 

CRIANÇAS AS 

INFORMAÇÕES 

CONTIDAS NA 

CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO  
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APÓS OBSERVAR A  CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 

A CRIANÇA IRÁ RESPONDER AS PERGUNTAS ABAIXO:

1. Qual o seu nome?

2. Qual o seu sobrenome?

3. Quantos sobrenomes você tem?

4. Quantos anos você tem?

5. Que dia você faz aniversario?

6. Em que cidade você nasceu?


