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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 04/08/2020 

Título da Atividade 02: Cartão de carinho. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

•  Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05);  

•  Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos rascantes e tintas 

(EI01TS02); 

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

temperatura) (EI01ET01); 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo: 

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

as suas mãozinhas. Esta atividade é voltada a alunos da educação infantil, particularmente 

alunos da creche, e tem como objetivo proporcionar o conhecimento do seu próprio corpo e 

suas possibilidades, explorar através das mãos diferentes ideias, proporcionar momentos de 

manuseio com tintas e ainda proporcionar momentos de concentração. Sendo assim a criança 

juntamente com um membro da família irá confeccionar um cartão desde que não seja o pai ou 

qualquer outra pessoa que o represente. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Duas folhas sulfite, dois tons de cores de tinta guache, canetinha, giz de cera, lápis de cor, 

tesoura e cola. 

Espaços: 
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Preparar um local espaçoso, onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe 

está sendo passado ou mostrado (como quintal, varanda, sala, entre outros).  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 15 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material servirá 

para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Qual a ação reação da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra autonomia 

na escolha dos materiais? Como aconteceu a interação com a família? Demonstra domínio em 

suas habilidades manuais? Quais as cores exploradas. O modo como a criança identifica cada 

objeto, elemento, material. Observar o manuseio do que está sendo mostrado. De que forma 

pega? Como explora? Qual a textura? 

 

O que fazer durante? 

1. Organize os materiais antecipadamente. 

2. Pinte os dedos da criança de uma cor e a palma da mão de outra formando assim um rosto 

com cabelo. 

3. Dobre a folha ao meio formando um cartão e incentive a criança a carimbar a mão no centro 

da folha e coloque para secar. Enquanto isso a pessoa que está auxiliando a criança irá desenhar 

uma gravata em outra folha sulfite e recortar. 

4. Entregue a gravata para a criança pintar utilizando giz de cera ou qualquer outro material que 

a família tenha em casa. 

5. O adulto completará o rosto desenhando os olhos, a boca, o nariz e o bigode. 
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6.  Abra o cartão e deixe a criança fazer um desenho bem bonito, mesmo que seja apenas 

rabiscos. 

7. Depois de pronto peça para a criança entregar o cartão para seu pai ou para uma pessoa do 

sexo masculino que o represente e que faça parte da família podendo ser um tio, irmão ou até 

mesmo um padrinho. 

8. Cuidado redobrado com a tesoura, uso exclusivo do adulto. 

Tire fotos durante a confecção do trabalho e no momento da entrega do cartão vai ser muito 

emocionante. 

 

 

 

Links importantes: 

 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível 

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

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

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

