
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 17 
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Atividade: História: Como é bonito o pé de Igor 

2ª Atividade da semana – 29 de junho 

Objetivo: Reconhecer partes do corpo em brincadeiras e interações das quais participa. 

Como fazer: Separe uma folha de sulfite ou caderno, tinta guache e um pincel. Agora em um 

cantinho aconchegante da casa, sente-se com a criança e assistam ao vídeo da historinha. Depois 

de assistir, pergunte a criança: onde está o pé do (falar o nome da criança), ajude-a tirar o calçado 

e a meia para que você veja o pé dela. Incentive a criança  conhecer e mostrar seu pezinho. Depois, 

com o pincel e a tinta guache pinte o pé da criança e carimbe na folha. Assim que secar a atividade, 

faça o acabamento como mostra o exemplo abaixo e nos envie a foto. 

 

 

 

 

Link da História: https://youtu.be/Zoo-krIvdzU 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Zoo-krIvdzU


 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 17 

Professor: Eliana, Elisabeth, Elizete, Maria, Nayara, 
Patrícia, Roseli, Talita e Vera. 

Data: 29/06/2021 Turma: BIB 

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e formas. 
 

TEMA:  Atividades diversificadas. 

Atividade: Pintura com rolinho. 

Com essa atividade a criança aprenderá habilidades importantes como coordenação motora fina, 

imaginação, concentração, sensibilidade e socialização. 

Desenvolvimento: Dessa vez vamos usar um objeto diferente para pintar? 

O responsável com uma tesoura sem pontas, fará uma série de picotes até o meio do rolinho como 

mostra a imagem. Em seguida na folha de sulfite dará início a atividade demonstrando para a 

criança como ela deve fazer. Agora, ofereça-lhe para que possa pintar. Quando secar faça uma 

exposição e tire foto com a criança.  

Materiais sugeridos: Rolinho de papel higiênico, tesoura sem ponta, guache e folha de sulfite ou 

caderno. 

 

 

 

 

 

 


