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Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 

 

Título da atividade: Imaginação na pele. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Utilizar materiais com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais (EI02TS02); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo: 

Nesta atividade será possível estampar a magia do Natal na pele, com pintura facial ou 

corporal, proporcionando momentos de diversão e criatividade em família. 

 

Preparação 

Materiais: 

Para que a atividade seja realizada será preciso a utilização de batom, lápis aquarelado 

ou tinta para que a pintura seja realizada. 

 

Espaços: 

Os espaços com boa iluminação seriam ideais para a pintura e outro com espelho para a 

observação das imagens, sendo assim, indicam-se o quarto ou a sala para que possam 

criar. Porém, esteja à vontade para escolher a melhor opção entre suas possibilidades. 

 

Tempo sugerido:  

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


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 expressa suas opiniões e preferências utilizando a linguagem oral, se 

demonstra receio em participar da pintura e se interage oralmente nomeando os objetos 

e cores a serem utilizadas. 

 

O que fazer durante?  

Questione a criança sobre o que ela consegue lembrar-se do Natal, o que tem nesta data 

que desperta o interesse dela, caso não se expressar interfira falando sobre a árvore, as 

luzes, as bolinhas natalinas e o Papai Noel. Depois do diálogo inical, proponha pintar no 

rosto ou em outra parte do corpo, figuras que lembrem a época natalina e observar as 

criações em um espelho. 

A criança pode demonstrar receio em ser pintada, caso isso ocorra, inicie a pintura pelo 

adulto mediador visando auxiliar no processo de confiança dela, passando segurança 

através do seu exemplo como participante. 

 

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/ 

 

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

 


