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 TEMA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO, DIREITOS E BEM ESTAR ANIMAL 

ATIVIDADE: Meus animais 

 

Tempo estimado: 20 minutos 

É muito importante que desde a infância a criança tenha uma relação de respeito, 

proteção, valorização e amor aos animais. Dê a ela a oportunidade de conhecer e ter contato com 

os animais, proporcionando o desenvolvimento de sentimentos positivos. 

1°momento: O responsável irá assistir ao vídeo que explica como fazer os animais usando o 

contorno da mão da criança. 

https://drive.google.com/file/d/1P5n3wNKbAFSUIQqF1rGJiAD3YwtJyAn9/view?usp=drivesdk 
 Para essa atividade irão precisar de papel, caneta, giz de cera coloridos, cola e tesoura sem ponta 

que o responsável irá usar. 

2°momento: O responsável deverá contornar a mão da criança algumas vezes para fazer 

diferentes animais, você também pode deixá-lo tentar contornar a sua mão. Assim, ao montar 

cada animal com a sua mão, seu filho fará igual com a mão dele, vá explicando a ele conforme as 

orientações de cada animal. 

         Em seguida faça o desenho dos olhos, nariz, boca e outros detalhes em cada mãozinha 

conforme as características de cada animal. Dê para a criança pintar usando o giz de cera ou lápis 

de cor conforme a cor do animal desenhado. Se quiser cole o animal no palito de churrasco sem a 

ponta. Se tiver papel colorido pode fazer e deixar a criança desenhar os detalhes do animal ao 

invés de pintar.  

https://drive.google.com/file/d/1P5n3wNKbAFSUIQqF1rGJiAD3YwtJyAn9/view?usp=drivesdk


 
3°momento: Caso você tenha algum animalzinho de estimação poste uma foto no grupo do 

WhatsApp, se não tiver desenhe o animalzinho que gostaria de ter. Esperamos que se divirtam e 

até a próxima atividade! 


