
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professor: Roseli, Geanne, Renilda, Marina, Mirian, Franceli. Data: 05/05/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

TEMA: FAMÍLIA 
ATIVIDADE: EU E MINHA FAMÍLIA 

Olá famílias! 

Recursos: tinta (segue receita) ou lápis de cor ou giz de cera; cartolina, papel A4 ou folha de caderno. 

Receita para a tinta: 1 xícara de sal; 1 xícara de farinha de trigo; 1 xícara de água (Coloque esses ingredientes 
em uma vasilha e misture bem até dissolver toda a farinha e formar um creme homogêneo. Distribua essa 
mistura em alguns potinhos e agora é só colorir com corante comestível de cores diferentes de sua 
preferência.) 

Observação: são ingredientes comestíveis e não-tóxicos que permitem que a criança brinque livremente. 

 
  Para começar, deixe que a criança participe do preparo da tinta, te ajudando a colocar os 
ingredientes na vasilha, por exemplo. Reúna a família e pinte a mão de cada um. Depois, 
cada pessoa da família irá carimbar a folha, uma mão em cima da outra, como mostra a 

imagem. Caso prefira usar o lápis de cor ou o giz de cera, contorne a mão de cada pessoa da 
família, na folha, uma do lado da outra e deixe que a criança pinte (com o seu auxílio se 

preferir). 
Faça um quadrinho dessa arte em família e deixe exposto para criança, em momentos do dia 

a dia, indique a ela: 
- Olha a mão da mamãe! A mão do papai! Cadê a mão do ___________? (Diga o nome da 

criança). 
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Campos de Experiência: Espaço, tempo, quantidade, relação e transformação.  

 
TEMA: Semana da Família 

 
ATIVIDADE: Sessão de historinha e fotos. 

 

Vamos assistir esta linda e adorável historinha: O Retrato - História Infantil / Livro Animado / Audio Livro / 

Desenho Animado / Contos / AudioBook 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=X84rAFMdcu8 

Logo após propomos que tirem fotos com o celular de todos e tudo o que estiver ao seu alcance: do seu 

bebê, da família e dos seus pertences. E, assim por diante, o que a imaginação e a fantasia mandar. Caso 

possua fotos impressas do bebê e da família, mostre para a criança, para que ela perceba como era quando 

nasceu e como está agora. Mostre fotos da mamãe grávida e agora. Aos poucos as crianças perceberão 

conceitos de antes e depois. 

 

 

*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do whatsapp. 

 

   Olá, família! 

                                                         Boa sessão de historinha e fotos! 

https://www.youtube.com/watch?v=X84rAFMdcu8

