
ESCOLA SEM MUROS: 
em casa também se aprende!

Educação Infantil – Berçário



• Campos de experiências: TS - Traços, sons, cores e formas e EF – Escuta, Fala, 

Pensamento e Imaginação.

• Habilidades desenvolvidas: Manusear e explorar diferentes instrumentos riscantes e 

tipos de tintas, em diferentes suportes, deixando suas marcas gráficas e utilizar 

diferentes materiais riscantes para realizar marcas e registros.

• Objetivos: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes

e tintas e conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita. 



1. Para essa atividade, você vai precisar de tinta, giz de cera ou

qualquer outro objeto riscante (como tijolo ou carvão). Mostre

para seu bebê as cores e diga o nome de cada uma (exemplo: “olha

a cor vermelha” ou “que cor é essa”? “veja a cor preta”!). Fique

perto do bebê e converse com ele durante a proposta.

2. Pegue um papel (ou outro suporte para desenhar, como

papelão) e brinque com o bebê, fazendo movimentos circulares,

rabiscando rápido/devagar e desenhando livremente.

Atividade: Vamos desenhar?



3. Peça para a criança tentar realizar os mesmos movimentos.

4. Para terminar, exponha o desenho feito por vocês (pendurar na

porta da geladeira, em uma parede ou outro lugar de sua escolha).

Será muito bom recordar esse momento de interação!
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