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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 05/08/2020  

Título da Atividade: Nossas mãos.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01);   

*Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso (EI01EO05);  

*Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas(EI01ET03).  

 

Resumo 

Esta é uma atividade educativa de arte com as mãos, em que as crianças se divertem 

carimbando as suas mãozinhas. Sendo assim a criança juntamente com um membro da 

família, desde que não seja o pai ou qualquer outra pessoa que o represente, irá carimbar 

as mãos da criança em uma camiseta sem estampa mais velha. Com certeza será uma 

linda surpresa por este dia tão especial.  

 

Materiais: 
● Uma camiseta sem estampa; 

● Tinta (preferencialmente de tecido) 

 

Espaço:  
Seria interessante se esta atividade fosse em um lugar aberto, pois iremos utilizar tinta.    

  

Tempo sugerido:   

20 minutos.  
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Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe atentamente:  

Como nesta atividade eles irão mexer com tinta que pode ser prejudicial caso a criança 

coloque na boca, é necessário que a pessoa que estiver executando a atividade fique 

sempre atenta.      

 

O que fazer durante:  

Com o bebê sentado, prepare a camiseta colocando-a aberta de frente para o bebê, em 

seguida passe a tinta em uma das mãos da criança, fale a cor da tinta, para quem será o 

presente, permita que a criança sinta diferentes sensações nas mãos, em seguida carimbe 

a mão da criança na camiseta, repita o processo com a outra mão.  

Quando esta linda obra de arte estiver pronta, entregue para o papai como um gesto de 

gratidão, carinho e amor. 

  

  Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/   
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