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Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós.  
                                                            TEMA: Semana do livro 

ATIVIDADE: RESPEITANDO AS DIFERENÇAS. 

Olá família! 

Hoje faremos uma atividade muito divertida, como já sabem, essa 

semana estamos trabalhando a história dos personagens do Sítio do Picapau 

Amarelo e vocês se lembram de todos os personagens?  Então vamos 

relembrar? 

1° momento: sugerimos aos pais ou responsáveis que acessem o link do vídeo de Gabrielle Carvalho e 

vejam com as crianças para relembrar dos personagens do Sítio, acessando o link: https://youtu.be/2Sp-

q2ZLCvA 

2° momento: na ocasião, inicia-se uma conversa com a criança a respeito de suas características, 

identificando semelhanças e diferenças entre os personagens do vídeo e da própria criança. Ressaltar a 

forma de convivência entre os personagens, enfatizar que existe muito respeito entre eles e que são todos 

diferentes uns dos outros. Lembrar que somos todos diferentes, mas que esse fato nos torna únicos! 

3° momento: o responsável deverá desenhar um rosto da Emília numa folha (pode ser sulfite, caderno ou 

qualquer outra disponível), na sequência pintar as palmas das mãos da criança com tinta guache e 

carimbar em volta do rosto da Emília, de forma que o cabelo seja confeccionado, como mostra a figura.  

 

Deixaremos abaixo uma opção de tinta caseira que é bem simples e divertida de fazer, segue o link do Blog 

Casatema:  https://blog.casatema.com.br/saiba-como-fazer-tinta-caseira-para-as-criancas/ 

https://youtu.be/2Sp-q2ZLCvA
https://youtu.be/2Sp-q2ZLCvA
https://blog.casatema.com.br/saiba-como-fazer-tinta-caseira-para-as-criancas/


 
 

Receita da tinta caseira: 

1 e ½ xícara (chá) de amido de milho; 

1 xícara (chá) de água; 

Corantes alimentícios de sua preferência; 

Modo de preparo: Em uma panela, dissolva o amido de milho na água até que forme uma mistura 

homogênea e lisa. Leve a mistura ao fogão e aqueça em fogo médio até que tudo se transforme em uma 

espécie de mingau esbranquiçado. 

A textura ideal é relativamente líquida, mas espessa o suficiente para fixar-se às superfícies. Você pode fazer 

o teste com a parte de trás de uma colher – quando, ao passar o dedo, cria-se uma espécie de corredor e a 

mistura não escorre. 

Feito isso, deixe a tinta esfriar e divida-a em partes iguais em potinhos com tampa. Adicione o corante 

alimentício e vá mexendo até que chegue na intensidade de cores desejada. A dica é coordenar as crianças 

nesse processo – assim a diversão começa já dentro da cozinha. 

4° momento: Agora que nossa semana está no fim, que tal tirarmos um tempinho para contar uma história 

bem legal para as crianças, incentivando o hábito pela leitura e o amor aos livros. Afinal a leitura é um 

processo importante para o desenvolvimento intelectual, trabalha o emocional e diverte nossas crianças.  

Não se esqueça de compartilhar conosco em nosso grupo de whatsapp, fotos ou vídeos da atividade. 

Divirtam-se! 


