
Atividade 02.06 – Maternal I 

Eixo e Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, o eu, o outro e o nós – Natureza e 
sociedade e Identidade e autonomia. 
 
Objetivo: A construção da identidade do grupo valoriza a criança e a sua história para então favorecer a interação com o 
outro e com a família. A construção da identidade é gradativa e se da por meio das interações, perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes respeitando essas diferenças. Incentivar o autoconhecimento e desenvolver plena 
consciência de suas histórias, origens e cultura.  
 
Justificativa\Didática: Todos nós temos um nome e sobrenome esse nome é registrado em cartório, quando nós nascemos o 
nosso primeiro documento chame- se certidão de nascimento e nele contem dados importantes sobre a nossa vida como 
nome, sobrenome, data e hora que nascemos. Quando crescemos o nosso segundo documento chame- se RG onde nele fica 
registrado a nossa impressão digital. Cada pessoa tem uma impressão digital única. Não somos iguais, temos um jeito próprio 
de ser, características físicas, e um nome que é só nosso. 
Para a atividade da folha de registro, olhe os seus dedinhos , eles tem risquinhos bem pequenos, isso é a nossa impressão 
digital. Cada pessoa tem uma e nenhuma é igual a outra. Passe um pouquinho de tinta na pontinha do polegar e carimbem 
na folha de registro, observem os detalhes que a impressão digital possue, peça para quem está te ajudando a carimbar o 
dedo também para que vocês possam fazer comparações e identificar as diferenças. 
Uma das formas de se começar a trabalhar identidade é a partir do nome da criança, primeira característica que lhe é 
imputada assim que nasce, agora vocês devem colocar essa música sobre identidade  para que as crianças possam trabalhar 
sua auto imagem, “O meu nome eu vou falar”, link disponível no calendário.  
 




