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TEMA: IDENTIDADE 

ATIVIDADE:  Impressão Digital 

Olá família, hoje mostraremos às nossas crianças suas impressões digitais, ressaltando que ela 

também é uma forma de identificação, usada em documentos, bancos e até mesmo na votação . 

 Vamos conhecer a história e em seguida carimbar em uma folha a digital da criança com tintas,  

fazendo um dos personagens. Enviem fotos das atividades. 

 

HISTÓRIA INFANTIL O MISTÉRIO DO OVO 

 
Um ovo que apareceu no quintal. 

De quem seria o ovo? 
Da porca não era 

 
Porca não bota ovo 
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Será que era da tartaruga? 
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A HISTÓRIA ENTROU POR UMA PORTA E SAIU POR OUTRA. 

QUEM QUISER QUE “CARIMBE” OUTRA. 
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Tema: Bullying 

Atividade: história do patinho feio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assista ao vídeo: O patinho feio junto com a criança. Observe se ela presta atenção e se interessa 

pela história. Após assistir pergunte se ela gostou da história e o que achou do patinho.  Explique 

para ela sobre a importância de respeitarmos as diferenças, pergunte se os patinhos são todos 

iguais? Peça para ela mostrar qual é diferente. Mostre fotos de familiares da criança, diga que 

somos todos diferentes e que essas diferenças devem ser valorizadas, pois somos todos 

importantes, cada um do seu jeito. Essa atividade é importante, pois possibilita que a criança 

aprenda que as diferenças existem e devemos respeitá-las. Fique à vontade para enviar fotos ou 

vídeos registrando o momento da realização da atividade. 

Link do vídeo: 

https://youtu.be/lJWJvxRPQuw 
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