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DESENHANDO O PAPAI UTILIZANDO O CONTORNO DAS MÃOS 

Coloque a mão espalmada numa folha branca e contorne com lápis. Utilizaremos esse contorno 
para fazer o rosto e o cabelo.  

Vire a folha de cabeça pra baixo e contorne de novo a mão, mas dessa vez não contorne o dedo 
médio; essa parte será o corpo do papai; desenhe as mãos na parte que será os braços e os pés.  

Agora vamos colorir! Pinte a parte de cima com giz de cera, lápis de cor ou tinta, com a cor que é 
mais parecida com o cabelo do papai. Faça os olhinhos, o nariz e a boca. Se o papai usa bigode, 
faça um também!  

Pinte também a parte debaixo, o corpo. Escolha uma cor bem bonita para a blusa e para a 
calça. Pode ser azul, vermelho, verde etc.  

       
 

 

 

 

Divirtam-se!  

Registrem a atividade através de fotos e compartilham com as professoras!  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto ilustrativa. 

Seguir descrição para finalizar o 
desenho! 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, gestos e movimentos” 

Atividades 

Contagem 

Estratégia: 

Com auxílio de um rolinho de papel toalha (ou outros) e um copo plástico, montar de acordo com o 
vídeo um brinquedo com sucata. A seguir pedir para criança amassar papel e fazer bolinhas pequenas 
para que a criança sopre e arremesse para o outro lado. 

Além de ser uma atividade divertida, pode ser explorado a articulação das mandíbulas ao fazer o 
movimento de sopro. 

Ao final conte juntamente com a criança quantas bolinhas soprou. 

Boa atividade   

 

Vídeo: https://pin.it/Qg0TetB 

 

 


