
 

 

ESPELHO MÁGICO 

 

Irondina de Fátima Silva1 

Idelma Ferreira Resende2 

Andreia Vilela Costa3 

Analyne Silva Rezende4 

Cleiber Araújo de Jesus5 

Dayana Silva Borges6 

 
RESUSMO: Este projeto Espelho Mágico tem como proposta trabalhar com a criança a formação de sua 

identidade e autonomia. Por meio da sua valorização como um ser humano e social  possibilitando-o a percepção 

de que cada ser  é único importante possui uma identidade, porem precisa  viver  em comunidade. É na comunidade 

que a criança aprende, socializa cresce, transforma e transforma o ambiente e as pessoas.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Trabalhar com a criança a sua identidade e autonomia através da sua imagem refletida 

no espelho. Identificar os aspectos que as diferenciam umas das outras, valorizando-a como ser 

humano único pois ninguém é igual a ninguém. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❖ Trabalhar com as crianças as semelhanças e as diferenças entre elas; 

❖  Identificar o esquema corporal as suas diferenças e utilidades; 

❖ Identifica dos membros inferiores e superiores do corpo; 

❖ Conhecer a história do espelho, sua origem, criação e constituição, diferentes formas 

de utilização; 

❖  Reconhecer o corpo como algo que deve ser respeitado e valorizado; 

❖ Trabalhar com elas a prevenção ao abuso sexual. 
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CONTEÚDO 

 

❖ Espelho; 

❖ Areia e elementos de fabricação do espelho; 

❖ Esquema corporal; 

❖ Os perigos e os cuidados com o corpo; 

❖ Diferenças pessoais; 

❖ Sexualidade da criança; 

❖ Prevenção ao abuso sexual. 

 

METODOLOGIA/RECURSOS 

 

Os alunos irão ver a história do espelho e a partir daí usaremos historias, vídeos e 

cartazes para que o dia – a- dia da criança seja reconhecido pela mesma. Como cuidar do corpo 

reconhecer diferenças se a roupa está certa se o cabelo está preso. 

 

AVALIAÇÃO/RESULTADOS  

 

Espera-se com este projeto que a criança do Maternal II, de 3 a 4 anos, conheça seu 

corpo, aprenda a respeita-lo, reconheça o seu órgão sexual e identifique as diferenças entre elas. 

Reflita sobre a sua identidade e autonomia e ainda seja orientada sobre os ricos e proteção dos 

possíveis abusos sexuais. 

 

Etapas De 

Desenvolvimento 

NOVEMBRO/2018 

05 06 07 08 09 12 13 14 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

História, origem, 

criação e 

constituição do 

espelho, diferentes 

formas de utilização 

X X X                

Areia e elementos de 

fabricação do 

espelho 

   X X X             

Esquema corporal       X X X          

Os perigos e os 

cuidados com o 

corpo 

         X X        

Diferenças pessoais            X X X     

Sexualidade da 

criança 
              X X   

Prevenção ao abuso 

sexual 
                X X 



 

 

 

 

A criança será avaliada durante todas as atividades desenvolvidas com este projeto e o 

professor orientará e reorientará nas suas dificuldades de forma processual e contínua. 
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