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Título da atividade: É hora de dar asas à imaginação. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras (EI02CG01); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04). 

 

Resumo: 

Esta atividade possibilita a descoberta de como a opinião das pessoas a nossa volta pode 

ser útil para a melhoria e bem estar, desde que ela seja dada com carinho, nos ajuda a 

evoluir. É extamente isso que a história “A casa feia”, de um gatinho construtor vem 

nos ensinar, e para que a imaginação possa fluir, os rostos podem ser pintados com 

bigodes e focinho, para dar vida a gatinhos construtores. 

 

Preparação 

Materiais: 

Para a transformação de pessoas em gatinhos, serão necessários tinta ou lápis de cor 

aquarelado e um espelho para que possam ver os rostos pintados refletidos. 

 

Espaços:  

A atividade pode ser realizada em qualquer ambiente doméstico, esteja à vontade para 

escolher o que melhor aconchegar toda a família. Seria interessante a escolha de um 

local onde seja possível que a criança se veja em um espelho e visualize seu rostinho 

com detalhes do personagem da história. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

O tempo de concentração e a atenção dedicada pela criança à história narrada e se ela 

interage oralmente fazendo perguntas ou contribuindo com a história. Ao propor a 

pintura facial, esteja atento a expressão da criança ao sentir a tinta na pele, se gosta ou 

tem receio e o mesmo deve ser observado ao permitir que a criança pinte seu rosto, além 

de observar se ela consegue traçar com o material. 

  

O que fazer durante?  

Inicie a atividade contando a história utilizando a entonação de voz, mude de acordo 

com o personagem que for falar. Após a contação da história questione a criança se 

gostou, o que achou dos personagens, se gostou da forma com que os vizinhos deram 

opinião na casa do gatinho e se conseguiria construir uma casa como ele fez. Faça a 

proposta da pintura facial na criança e permita que ela pinte o seu rosto também, 

participe com entusiasmo, pois sua postura pode ou não estimular o interesse dela. 

 

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/ 

História: https://pt.slideshare.net/Marilzafavorito/casa-feia 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://pt.slideshare.net/Marilzafavorito/casa-feia


 

 

 

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 

 


