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TELEVISÃO 

Como sabemos, as crianças adoram assistir televisão. Então nada melhor que fazer uma 
atividade que pode deixá-los muito felizes, sem prejudicar seus olhos, trabalhando a coordenação 
motora, imaginação e fala. 

Para esta atividade vamos precisar de: 

 1 caixa de sapato de qualquer tamanho 
 Papel sulfite ou de rascunho 
 Pincel largo 
 2 rolos de papel toalha, plástico filme ou papel alumínio 
 Giz de cera 
 Tesoura 
 Fita adesiva 

Modo de fazer: 

Recorte as laterais da caixa e faça uma abertura na parte superior, como uma TV. Deixe que a 
criança pinte a caixa de preto usando o pincel ou a mão. Tome cuidado para que ela não coloque 
a tinta na boca ou olhos. 

Separe a caixa e deixe secar. 

Na folha sulfite, deixe que a criança faça desenhos ou rabiscos usando várias cores. O ideal é 
que usem pelo menos três ou quatro folhas. 

Cole-as na vertical, emendando uma na outra. Na ponta superior, cole a ponta do papel em um 
rolo de papel toalha. Na ponta inferior faça a mesma coisa. 

Encaixe dentro da sua “TV” e vá passando o “filme” enrolando para cima ou para baixo. 

Deixe a criança enrolar também. 

https://youtu.be/1f1d7yyIatI 

Registre esse momento e compartilhe com as professoras!! 
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Atividades 

Porta retrato 

 

Estratégia:  

Vamos fazer um porta retrato da criança onde trabalharemos a identidade. Desenhe na folha uma 
borda e decore pintando, ou colando bolinhas de papel, como achar melhor. Cole uma foto da criança. Não 
esqueça de mandar esse lindo trabalho em foto para a professora!! 

 

 

  

 


