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TEMA: IDENTIDADE 

ATIVIDADE: EU E AS MINHAS MÃOS 

Olá família!! 

Trabalhar a identidade da criança é muito importante, pois ela tem a oportunidade de entender 

melhor a sua história de vida. 

Iniciando a nossa atividade de hoje, convide a criança para assistir ao vídeo: Com Minhas Mãos Eu 

Toco Tudo. Logo após mostre as suas mãos para a criança e depois a dela mesma. Em seguida 

pegue uma foto da criança e cole em uma cartolina, folha sulfite ou outro papel disponível em 

casa, depois pegue outro papel e faça o contorno das duas mãos da criança com lápis riscantes 

ou se tiver tinta pode fazer o carimbo, cole-as próximo a fotografia como mostra a imagem 

abaixo. 

Ao finalizar a atividade mostre-a para a criança e compartilhe esse momento conosco, através de 

fotos e vídeos. Link: https://www.youtube.com/watch?v=ooJs132eHjc    

 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou fotos. 
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Atividade: Desenhando as mãos. 

Um familiar deve realizar essa atividade com a criança da seguinte maneira: em uma folha com 

lápis ou no chão com giz ou então na terra, o responsável vai colocar a mão da criança 

contornando o traçado de sua mão. 

Em seguida, ao lado, vai fazer a mão do responsável, mostre para criança que ali está o tamanho 

e o formato da mão dela e depois mostre a outra mão. Mostre a criança a diferença do tamanho e 

forma, apoie uma mão na outra, deixe-a perceber que a dela é pequena e a sua é grande. 

E o que será que é possível desenhar com a própria mão? Use a criatividade e transforme seus 

desenhos. 

 

       

 

   

 

 

  


