
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: CARIMBO DAS BOAS MANEIRAS 

 

Nessa semana estamos dando ênfase a boas atitudes, então que tal a criança 

preparar um desenho para alguém que ela ama? 

Para esta atividade vão precisar de: 

• 01 rolinho de papel higiênico. 

• 01 tinta guache vermelha (se não tiver, pode usar a cor que 

tiver em casa). 

• 01 pedacinho de durex (pode-se utilizar fita crepe, etc.) 

• 01 folha branca 

Antes da criança fazer a atividade você irá confeccionar um 

carimbo com formato de coração. Então siga esses passos> 

1) Pegue um rolo de papel higiênico vazio; 

2) Faça um vinco no meio do tubo, de modo que fique na forma de um 

coração; 

3) Cole uma fita adesiva em volta do tubo para manter a forma de coração. 

Cole a fita na outra ponta do rolo também; 

4) Derrube um pouco de tinta vermelha (ou 

qualquer outra cor) num prato e mergulhe o 

tubo no formato de coração. 

5) Agora basta pegar um papel em branco e pedir para 

a criança fazer vários corações montando um 

desenho para dar a alguém que ela ama. 

Envie-nos fotos das atividades ou conte como foi lá no 

nosso grupo!!! 
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Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: DADO DIVERTIDO/ REGRAS DE 

CONVIVÊNCIA 

     As regras sociais têm como objetivo incentivar a criança a respeitar o outro e 

ter prazer em se divertir na vivência coletiva, desenvolvendo gradativamente a identidade e 

autonomia em relação às regras sociais, sabendo que é a partir delas que desenvolvemos 

respeito mútuo, empatia, cooperativismo e a tolerância. Sendo assim, na atividade de hoje o 

adulto responsável oferecerá revistas para criança folhear e juntos irão escolher figuras de 

pessoas sorrindo, brincando em grupo, apertando as mãos, etc. O adulto irá recortar   as 

figuras e colar numa caixa fazendo o formato de   um dado, uma figura em cada lado.  Em 

seguida pedirá para a criança manipular a caixa, e, jogando no chão, conforme a figura, o 

adulto irá conversar com a criança sobre as regras de convívio social, desenvolvendo a 

empatia, e o respeito; falar para a criança frases como: "não pode bater”, “temos que 

compartilhar  os brinquedos", “fazer amizades”. O adulto explicará para criança quais são os 

hábitos que devemos adquirir para vivermos melhor em sociedade. 

 Materiais:✓caixa de papelão ✓recortes de revistas ✓tesoura 

e cola. 

 Ah e não se esqueçam de nos enviar uma foto ou vídeo 

no grupo para sabermos como foi!!! 

 

 



 

                                                                                

 

SUGESTÃO DE IMAGENS PARA QUEM NÃO TEM REVISTAS 
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