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Olá, crianças e responsáveis! 

Esta semana trabalharemos com a temática “Semana da criança”. 

Realizaremos atividades recreativas e lúdicas como forma da criança vivenciar 

momentos de alegria e descontração. Hoje, faremos uma atividade de pintura 

do cabelo maluco e realizaremos um concurso com modelos de penteados 

criativos. 

1º MOMENTO 

Convide a criança para realizar a atividade de sopro do “cabelo maluco”. 

Para realizar a atividade a criança irá precisar de canetinha ou giz de cera, tinta 

guache, canudo e folha de sulfite. 

Inicialmente, peça para a criança desenhar um rosto de uma criança, usando 

canetinha ou giz de cera. Em seguida, coloque alguns pingos de tinta de várias 

cores, em cima da cabeça desenhada, e peça para a criança assoprar as 

gotinhas de tinta usando o canudo. Para finalizar, deixe-a secar em um lugar 

ventilado. 

Atividade Pedagógica | Cabelo Maluco | Atividade de Sopro #8 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=vxSiVakeorQ


 

2º MOMENTO 

Vamos participar do concurso do cabelo maluco da sala de aula? Para 

participar, basta a criança, juntamente com a ajuda do responsável, 

desenvolver a criatividade de um modelo de penteado na criança, usando tinta, 

gel, glitter ou outro material que estiver disponível em casa. A criança poderá 

fazer o penteado em casa e ir para a escola já com o cabelo arrumado. Se a 

caso a criança estiver participando do ensino remoto, poderá postar na página 

do Facebook o penteado realizado. Abaixo, segue algumas sugestões de 

penteado. 





 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco pela 
página do Facebook "Educ@ Ribeirão". 
 
Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 

 


