
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas. 

NOME DO ALUNO: DATA 24/09/2020 SEMANA: 04 

PROFESSORAS: Aurileide, Bianca, Fátima, Kátia, Simone, Solange, Suzana. TURMA: 
Berçário II A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais. 

PROJETO CORES E FLORES 
Olá família! 

 
Vamos fazer uma linda flor de prendedor! 

 

 
 

 
ATIVIDADE: Flor de prendedor. 

Materiais. 
 Palito de churrasco ou de picolé, também dar para fazer um cabo com revista. 

 Prendedor de roupa, pode ser de madeira ou plástico. 
 Folha de sulfite, pode ser de caderno, jornal ou revista. 

 Fita adesiva, tesoura, caneta. 
 
 

Como fazer: 
Sugerimos que os pais ou responsável acompanhe toda atividade, ajude a criança a riscar um 
círculo na folha de papel ou na revista, com a tesoura corte o círculo e com a caneta faça uma 

carinha feliz. Em seguida, pegue os prendedores e oriente a criança a colocar em volta do círculo 
como apresentada a imagem abaixo. Depois de colocar todos prendedores, corte um pedaço de 

fita adesiva e coloque atrás com o palito, que é será o cabo da flor. Esta atividade ajuda a 
desenvolver a coordenação motora fina da criança. 

 
Sugestão: Link do vídeo explicando a atividade: https://www.youtube.com/watch?v=DuNu 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DuNu


Como fazer a flor o passo a passo: 
 

 
 

 
 

 
 

Não se esqueça de enviar um comentário, uma foto ou vídeo dessa atividade no grupo da nossa 
escola no facebook: 

https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr 
 

https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr


 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas. 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/09/2020 SEMANA: 04 

PROFESSORAS: Andréia Retta, Áquila, Roselene, Andréia Pedroso, Deise, Kate, 
Silvia. 

TURMA: 
Berçário II B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 

manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos tridimensionais. 

PROJETO CORES E FLORES 
Olá família! 

Atividade: As Cores 

 

Desenvolvimento: O adulto irá assistir com a criança o vídeo: "Aprendendo as cores - 

música infantil completa". E depois, dialogar sobre o que vocês assistiram, as cores e suas 

respectivas imagens e até mesmo procurar as cores citadas em casa. 

Em seguida, convidar a criança para ajudar no preparo da massinha de modelar caseira. 

Receita: 1 xícara de farinha de trigo; 1/4 xícara de sal; 1/4 xícara de água; 1 pacote de suco, 

neste caso a criança poderá escolher o suco determinando a cor da sua massinha, ou até mesmo 

fazer outras cores. 

É só colocar todos os ingredientes numa tigela e misturar tudo muito bem, amassar 

durante uns quatro minutos e começar a diversão! 

Observação: se a massa ficar grudenta é só acrescentar um pouquinho a mais de farinha de 

trigo. 

Explore a imaginação e a criatividade... Segue imagens para inspirar! 

 
Sugestão: Link do vídeo – https://www.youtube.com/watch?v=RG1o-ZZ67j0&feature=youtu.be 
Não se esqueça de enviar um comentário, uma foto ou vídeo dessa atividade no grupo da nossa 

escola no facebook: 
 

https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RG1o-ZZ67j0&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr


 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO:  DATA: 24/09/2020  SEMANA: 04 

PROFESSOR: Andréia Oliveira, Angélica, Elva, Gerisvaldo, Rosangela, Roseli, 
Sandra Bispo 

TURMA:  
Berçário II C  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais. 
 

PROJETO CORES E FLORES 
Olá família! 

 
Atividade: Vamos fazer uma flor com macarrão? 

 
Hoje iremos confeccionar uma flor bem diferente! 

Os pais poderão desenhar uma flor com o caule e sem as pétalas, numa folha branca ou colorida, 
em seguida, pedir para a criança colorir o miolo e o caule da flor, com giz de cera, lápis de cor ou 

canetinhas. Depois de pintados, passe cola nos macarrões e ajude a criança colar ao redor do 
miolo da flor, conforme a imagem. Agora é só esperar secar e sua flor estará pronta. 

Materiais: folha de sulfite branca ou colorida; lápis para desenhar; giz de cera; lápis de cor ou 
canetinhas; cola; macarrão parafuso ou penne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Tempo estimado: 30 minutos 
 
 

Não se esqueça de enviar um comentário, uma foto ou vídeo dessa atividade no grupo da nossa        
escola no facebook: https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr 

 

https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr

