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LEIA JUNTAMENTE COM A CRIANÇA: 

 

VOCÊ SABE O QUE É 

IMPRESSÃO DIGITAL? 

 
 

 

Impressão digital são os desenhos encontrados nas 

pontas dos nossos dedos. 

Cada pessoa possui uma impressão digital diferente, ou 

seja, não existem duas digitais iguais. 

 

Devido à sua singularidade, as impressões digitais são 

colocadas em alguns tipos de documentos de 

identificação, como RG, carteira de motorista e carteira 

de trabalho. 

 

Fonte: Escola Kids 

DICAS PARA OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

 Apresente para a criança os documentos de identificação dos adultos: 

RG, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho. Peça para a 

criança observar as suas próprias digitais e deixe que ela observe as 

suas também. 

 

 

 

 

 

IMPRESSÃO DIGITAL: CONHECIMENTO E CRIATIVIDADE 

Fazer arte com impressões digitais estimula a criatividade da criança e auxilia no 

desenvolvimento da coordenação motora fina.   
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ATIVIDADE 01 

VAMOS FAZER ARTE COM 

NOSSAS DIGITAIS! 

 

Fonte: Portal do Professor  

 

         MATERIAL NECESSÁRIO: 

 

 Tintas Guache (ou almofadas de carimbo); 

 Giz de Cera ou lápis de cor; 

 Lápis; 

 Papel. 

 

          DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 Passe um pouco de tinta na ponta do dedo e 

depois coloque-o sobre o papel. 

 Utilize as digitais para criar diversos tipos de 

desenhos: animais, pessoas, flores, frutas, 

entre outros. 

DICAS PARA OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS: 

 Aproveite o momento da brincadeira para trabalhar a oralidade da 

criança. Peça para que ela fale o que está desenhando, as cores que 

está utilizando. 

 

 Peça para a criança misturar um pouco de tinta com os dedos, para criar novas cores. 

 

 Para crianças em fase de alfabetização, após a conclusão do desenho peça para que ela 

faça uma lista de palavras do que desenhou ou a letra inicial de cada desenho.  

 

 Para crianças já alfabetizadas, peça para que forme frases relacionadas ao desenho, ou que 

escreva (ou conte) uma pequena história com os elementos desenhados. 

 

 

 

 
Fonte: https://conexaoplaneta.com.br/blog/por-que-as-zebras-sao-listradas/ 
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ATIVIDADE 02 

 

HORA DA HISTÓRIA 

 

         DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

 Escolha um livrinho de histórias da criança e leiam 

juntos; 

 Após a leitura, peça para a criança ilustrar a história 

utilizando as digitais. 

 

 

 

 

                                                         Fonte: Portal do Professor 

DICAS PARA OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS: 

 Faça a escolha do livro juntamente com a criança. Aproveite esse 

momento para apresentar os elementos do livro: capa, autor, 

ilustrações. 

 Durante a leitura, passe o dedo por cima de cada palavra, para que a 

criança perceba que a leitura é realizada de cima para baixo e da 

esquerda para a direita. 

 Aproveite esse momento para estimular a atenção e a criatividade da criança: ilustrar os 

personagens do livro, os elementos de paisagem, sugerir um outro final da história, dentre 

outros. 


