
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 16/09/2021 SEMANA: 26 

PROFESSOR: Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:- Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

 
 
 

Atividade: Carimbo das mãos (Borboleta azul). 

 
Recurso: Sulfite A4, pincel, tinta guache azul e preta. 
 

 

Estratégia: O adulto irá pintar uma das mãozinhas da criança, a mãozinha 

pintada deve ser colocada sobre o papel e logo depois a outra mãozinha e 

repete o procedimento. Para fazer o corpo da borboleta, carimbar as digitais do 

dedão com a cor preta. Durante este momento o adulto perguntará se a criança 

gosta de pintar as mãos com a tinta e se a tinta está quente ou fria. 

 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: As impressões de mãos são um ótimo 

modo de se ensinar artes para as crianças. É possível fazer qualquer coisa 

com as impressões.  

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 16/09/2021  SEMANA: 
26 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice. TURMA: 
Berçário 2 B 

Direito de Aprendizagem: Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

 

 

 

 
 

Link da atividade: https://youtu.be/Mz4JIjrchnU Roda de bichinhos.  

Atividade: Confeccionando uma formiga. 

 
Recurso: Celular, televisão, computador, papel, cola e tesoura. 
 
Estratégia: O adulto junto com a criança ira assistir ao vídeo “Roda de 

Bichinhos “ após partilhar sobre os animais do jardim,  relembrando da 

atividade anterior,  em seguida iremos confeccionar uma formiga de 

papel utilizando formas geométricas.  

O adulto irá providenciar 3 quadradinhos, 3 círculos e 2 triângulos, 

entregar para a criança, auxiliando a mesma  na colagem em uma folha 

de papel, como na imagem a cima, durante o auxílio peça para a criança 

completar as peninhas e os olhos da formiga. 

Para finalizar podem convidar os demais da casa para a brincadeira de 

roda dos animais, brinquem interagindo com a família.  

Não se esqueçam de registrar esse momento de alegria, descoberta e 

interação familiar.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Desenvolver atitudes de respeito e 

preservação com o meio ambiente e com os animais. 

https://youtu.be/Mz4JIjrchnU


    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:16/09/2021 SEMANA: 26 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia e Marisa  TURMA: 
Berçário 2 C 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.  

 

                                                             

            

 

Atividade: Confecção de uma flor, utilizando as mãos.  

 

Recursos: Internet, celular, folha de sulfite ou caderno, tintas, lápis de cor, giz 

de cera. 

 

Estratégia:  

Vamos realizar uma atividade bem divertida? O adulto deverá providenciar os 
materiais necessários para essa atividade como folha de papel e tintas e 
realizar o carimbo da mãozinha da criança, com a finalidade de fazer uma flor, 
como a imagem acima, caso não tenha esses materiais em casa, poderá estar 
apenas fazendo o contorno da mão com lápis de cor ou giz de cera e deixar 
que a criança pinte do modo dela. O importante é que a criança participe dessa 
confecção. Compartilhe no grupo da sala, fotos ou vídeos desse momento de 
criação.    
Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é proporcionar o conhecimento do seu próprio corpo e suas 

possibilidades, explorar através das mãos a ideia da confecção de uma flor e 

estimular a coordenação motora através da pintura, e criar momentos de 

concentração. 

 

 

 

 

 

   


