
 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE: pintura com os dedos. 

ESTRATÉGIA: o adulto deve separar um recipiente com tinta colorida onde a criança 

possa molhar os dedinhos. A criança deve carimbar com os dedos formando flores na 

folha de sulfite com os usando a tinta. Ao terminar de carimbar, desenhar o caule e as 

folhas das flores.  

Seguir a atividade com o Projeto Musicalizar. 

 

Projeto Musicalizar 

Tema: Cores e flores – Leilão de Jardim. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xH5WlaOt100&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA 25/09/2020 SEMANA:4 

PROFESSOR: Alexandra, Ida, Gislene, Sara, Stella e Thaisa. TURMA: B I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: traços, sons, cores e formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, 

usando instrumentos riscantes e tintas. 

https://www.youtube.com/watch?v=xH5WlaOt100&feature=youtu.be


 

 

 

Atividade 5 Semana das cores e flores 

Flores com massa de modelar 

Estratégia: com auxílio de um adulto, a criança irá manusear a massa de modelar, criando diferentes tipos 

de flores. A criança irá utilizar a massinha caseira para confeccionar variadas flores, manuseando e criando 

conforme sua vontade. 

Contribuições didáticas: estimular a criatividade, manifestar cuidados com as plantas, criando 

possibilidades de divertidas composições e desenvolver a coordenação motora. 

Receita da massinha de modelar 

Ingredientes:  

2 copos de farinha de trigo 

1/2 (meio) copo de sal 

1 copo de água 

1 colher de sopa de óleo 

Corante comestível de diversas cores 

Como fazer 

Misture os ingredientes secos primeiro, depois vá acrescentando a água aos poucos, mexendo sempre. Por 

último acrescente o óleo, se necessário, coloque mais farinha até chegar ao ponto de desgrudar das mãos. 

Divida a massa e coloque o corante nas cores desejadas. Para maior duração, coloque-as em saquinhos 

plásticos ou plástico filme. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5Y9fou9hnVI 

Atividade Complementar 

Projeto Musicalizar 

Tema: Cores e Flores / Música: Leitão de Jardim 

 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=xH5WlaOt100 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA 25/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR: Edileuza, Fabricia, Helena, Loriane, Mônica e Naile  TURMA: 

Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: tRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS, ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, 

massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais; demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y9fou9hnVI
https://www.youtube.com/watch?v=xH5WlaOt100


 


