
NOME DA ATIVIDADE: Complete a Figura 

 

Área do conhecimento: Esquema Corporal 

Habilidades avaliadas: Nomear, identificar e reconhecer as partes do corpo. 

Materiais que poderão ser utilizados (pelo menos 3 opções): Folha de sulfite, revista, cola, 

tesoura e lápis. 

Orientação didática (enunciado simples que acompanhará a atividade): Com a ajuda da mamãe 

ou responsável a criança irá recortar a figura de um rosto de uma revista ou jornal e em seguida 

colar em uma folha de sulfite, depois a criança precisará completar a figura desenhando as 

partes do corpo, depois de completar a figura a criança deve nomear as partes do corpo que ela 

desenhou. 

Professores responsáveis pela elaboração: ESTELA PALMEIRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOME DA ATIVIDADE: QUEBRA-CABEÇA GIGANTE DO MEU CORPO  

 

Área do conhecimento: Esquema Corporal 

Habilidades avaliadas: Esquema corporal, lateralidade, percepção visual, coordenação viso 

motora,  discriminar,  identificar e reconhecer as partes do corpo.  

Materiais que poderão ser utilizados (pelo menos 3 opções): 2 folhas de papel pardo, canetinha 

ou giz de cera, fita crepe.  

Orientação didática (enunciado simples que acompanhará a atividade): O adulto deita a criança 

sobre o pedaço de papel pardo e faz o contorno do corpo da criança com a canetinha ou giz de  

hidrográfica. Repete a ação no outro pedaço de papel pardo. Junto com a criança o adulto 

recorta exatamente onde foi riscado nas duas partes do papel. Uma das partes o adulto separa 

as partes do corpo recortando: cabeça, braços, mãos, tronco superior, pernas e pés. A outra 

parte fica inteira. O adulto entrega uma das partes recortadas, pede para a criança encaixar no 

local igual, na silhueta inteira, dizendo o nome daquela parte do corpo e mostrando em seu 

corpo. Assim, o quebra-cabeça gigante será montado. Trabalhar nesse momento: lado 

esquerdo, lado direito, parte de cima, parte de baixo e lado.  

Professores responsáveis pela elaboração: Líbia de Castro Souza Huber Vicente. 

 

 



NOME DA ATIVIDADE: Quantos você tem? 

 

 

Área do conhecimento: Esquema corporal. 

Habilidades avaliadas: Desenvolver lateralidade, consciência corporal, coordenação motora e 

individualidade. 

Materiais que poderão ser utilizados (pelo menos 3 opções): Impressão da imagem acima  

Ou partes de corpo por recortes de revistas  

 

Orientação didática (enunciado simples que acompanhará a atividade): Esta atividade pode ser 

trabalhada com a criança estimulando a contagem e a consciência das partes do copo, pedindo 

para criança realize a contagem e preencher com o número, a criança que ainda tem a 

dificuldades de coordenação motora fina pode ser preenchido com número impressos, ou 

recortados de jornais e revistas, pedindo para que a criança faça a colagem. 

 

Professores responsáveis pela elaboração: Marília Sampaio Nunes  

 

 


