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Título da atividade: Colorindo o dia. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05). 

 

Resumo: 

Nesta atividade, será possível se transformar, reinventar, se fazer personagem e deixar a 

imaginação voar. Usando a criatividade com a pintura facial, busca-se instigar 

momentos de diversão e aprendizagem. 

 

Preparação 

Materiais: 

Utilize os materiais que estiverem disponíveis em sua residência e que não causem 

alergias na criança, como batom, tinta à base de água ou lápis aquarelado e espelho para 

a observação. 

 

Espaços:  

Escolha um espaço aconchegante para que possam colorir o rosto da criança e do 

adulto, indica-se que seja utilizado um espelho para a observação, sendo assim, o quarto 

seria ideal para o desenvolvimento da atividade. Esteja à vontade para escolher o melhor 

ambiente entre suas possibilidades.  

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 

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 15 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:  

Se a criança reconhece as cores utilizadas e as nomeia, se demonstra segurança em 

manusear os objetos para a pintura e receber esse cuidado do familiar durante a 

brincadeira, se interage oralmente e se demonstra interesse em participar da atividade. 

 

O que fazer durante?  

Escolha um material que seja seguro utilizar para iniciar a pintura facial com a criança. 

Pergunte o que ela gostaria de desenhar em seu rosto e o que gostaria que você pintasse 

no rostinho dela, demonstre entusiasmo para contagiar a criança durante a atividade. 

Após os desenhos faciais ou corporais estarem prontos, leve a criança em frente a um 

espelho para que possa observar as imagens e as mudanças em seu rosto. 

Vale ressaltar que, caso a criança demonstre receio em pintar o rostinho, a atividade 

pode começar com o adulto, ao participar primeiro, pode passar segurança à criança. 

Interaja de maneira positiva com paciência e demonstrando alegria em passar o tempo 

com seu (a) filho (a), estas atitudes fazem a diferença no processo de aprendizagem da 

criança. 

 

  



 

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/ 

 

 

 

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

