
 

ESCOLA MUNICIPAL: Monteiro Lobato 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/09/2020 SEMANA1:  
31/08/2020 à 
04/09/2020 

PROFESSOR: Ana Paula e Silva Teixeira/ Eunice de Oliveira TURMA:  
JD I-A e JD I-B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03ET02)  
Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre 
eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

 

Boa tarde! 

A expressão artística é uma parte importante da formação da criança, pois a 

conduz ao desenvolvimento intelectual, emocional, manual e físico, ajudando-a 

em sua transformação em ser humano integral e integrador, além de incentivar 

o hábito de apreciação cultural e artística.   A “arte” possui diversas linguagens, 

que une povos e culturas.  

 

 

 

SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS, 

É IMPORTANTE! 

 A CRIANÇA TENTAR COPIAR O NOME DELA TODOS OS DIAS, COM LETRA 

BASTÃO OU DE FÔRMA NA FOLHA DA ATIVIDADE DO DIA; 

 A CRIANÇA FAZER UM DESENHO TODOS OS DIAS, ESTE DESENHO PODE SER 

DO QUE MAIS GOSTOU DAS ATIVIDADES DO DIA, DA LEITURA SUGERIDA, LIVRE 

OU DIRIGIDA (SE A ATIVIDADE DO DIA FOR UM DESENHO); 

 TODAS AS FAMÍLIAS PARTICIPAREM; 

 

OBS.: SE PERDIRMOS ALGUMA ATIVIDADE E VOCÊS NÃO TIVEREM O MATERIAL 

NECESSÁRIO EM CASA, NÃO PRECISA COMPRAR, CRIE E RECRIE - FAÇA UMA 

ADAPTAÇÃO. ALGUMAS FAMÍLIAS JÁ FIZERAM ALGUMAS ADAPTAÇÕES E AS 

ATIVIDADES FICARAM MARAVILHOSAS. 

 



TEMA: CRIANÇA ARTISTA – 1ª PARTE 

OBJETIVOS: 

 Reconhecer através de suas obras os elementos básicos da linguagem 

visual como linhas, plano, cor, textura, formas, através da observação 

estudo e socialização; 

 Criar e construir formas artísticas através de desenho e pintura; 

 Despertar o gosto pela pintura e pela arte a partir da criação própria; 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: Caderno, folhas, lápis de cor, giz de cera, 
tesoura, músicas, cola, internet, televisão, celular, imagens, etc. 

 

DESENVOLVIMENTO 

QUARTA-FEIRA, 02/09/2020 

LEITURA: As cores de Corina – Carmen Lúcia Campos - 

https://drive.google.com/file/d/1jzW74EuiA2pnai6iRTUyB5aqIvPD3VPE/view 

HISTÓRIA CONTADA: A caixa de lápis de cor - Varal de Histórias - 
https://youtu.be/qZzqycNZQHo  
 
ANIMAÇÃO: Música das cores -  https://youtu.be/a4DrWimDInM  

Atividades: 1- Preparar tinta caseira. Sugestão de receita: 

Materiais 

- 100 mililitros de cola branca 
- 25 gramas de cada um dos pigmentos naturais: açafrão, terra, pó de café e 
urucum 
- 100 mililitros de água 
- 4 potes plásticos 
- 4 recipientes 
- 1 colher 

Como fazer: 
 
JUNTANDO OS INGREDIENTES 
Em um recipiente, coloque 25 mililitros de cola branca, a mesma medida de 
água e 12,5 gramas (ou uma colher de sopa bem cheia) de urucum. Para 
conseguir tons mais escuros ou mais claros, ponha mais ou menos corante.  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1jzW74EuiA2pnai6iRTUyB5aqIvPD3VPE/view
https://youtu.be/qZzqycNZQHo
https://youtu.be/a4DrWimDInM


PRONTO PARA USAR 
 Misture tudo com a colher e coloque em um potinho para uso. Esse tipo de 
tinta é solúvel em água. Por isso, use de preferência em papéis, tecidos ou 
outras superfícies que não serão lavadas ou expostas à chuva. 

Você sabe fazer uma tinta natural? A gente te ensina!  - Quintal da Cultura -

https://youtu.be/Nbmws78PQpc  

2- Agora, vamos misturar as cores primárias, afim de descobrirmos as cores 
secundárias (as cores secundárias são laranja, roxo e verde. Elas recebem 
essa denominação uma vez que surgem da união de duas cores primárias, 
misturadas em iguais proporções): 
  
Vermelho + amarelo = laranja 
Amarelo + azul  = verde 
Azul + vermelho = roxo ou violeta 

 

Em uma folha, pinte a mão da criança de vermelho e carimbe, depois de 

amarelo e carimbe, então, misture vermelho com amarelo na mesma proporção 

e descubra a cor = laranja, pinte a mão da criança e carimbe para ir formando 

uma tabela parecida com a do exemplo. E assim com as demais cores: 

amarelo e azul= verde; azul e vermelho = roxo ou violeta. 

 

 

https://youtu.be/Nbmws78PQpc

