
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL:IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 16/09/2020 SEMANA:03 

PROFESSOR:  TURMA: 
BERÇÁRIO I A 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio 
corpo e com objetos do ambiente 

 
 

PROJETO CORES E FLORES 
 

 
 

Atividade: Aprendendo a cor amarela com o Pintinho Amarelinho 
 

 
 

Ao assistir o vídeo https://youtu.be/59GM_xjPhco estimule seu filho a cantar e 
reproduzir os gestos seguindo os comandos da música. Se possível, utilizar 
chocalhos para acompanhar o ritmo da música. Mostre alguns objetos com a 

cor amarelo para eles, exemplo: “ Olha essa bola é amarela da cor do pintinho 
amarelinho.” 

https://youtu.be/59GM_xjPhco


Objetivo: Desenvolver a coordenação motora, o senso rítmico, à oralidade e 
conhecer a cor amarelo. 

 

 
 
 

Não esqueça de enviar sua devolutiva, foto, vídeo ou comentário no 
grupo do Facebook. 

 

Link do grupo: https://www.facebook.com/groups/2656176451318663 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/2656176451318663


 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS  

NOME DO ALUNO: DATA:16-09-2020 SEMANA: 

PROFESSOR: TURMA:  
Berçário IB 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes 
ao criar objetos tridimensionais. 

Cores e flores 
Atividade 

Brincando com massinha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Use esta receita para fazer massinha colorida de longa durabilidade, se conservada 
em um recipiente hermeticamente fechado (qualquer recipiente selado que bloqueia a 

entrada de ar) e/ou na geladeira. 
E o melhor é que você saberá exatamente o que o seu filho ingeriu caso ele coloque 

na boca! 
INGREDIENTES 

• 1 xícara de sal de cozinha 
• 4 xícaras de farinha de trigo 
• 2 colheres (de sopa) de óleo 
• 1 colher (de sopa) de vinagre 

• 1 1/2 xícara de água 
• corantes alimentícios de várias cores 

Modo de preparo 
Separe todos os ingredientes e coloque-os em uma tigela grande, misturando-os com 

as mãos. Não há ordem a ser seguida. 
– Se você vive em um clima mais úmido, ou se a a massa ficou muito pegajosa, 

adicione uma pitada a mais de farinha. 
– Ficou muito seco? Adicione um pouquinho de água. 

– Em seguida, pegue uma bola da massinha e faça um buraco com o dedo. Pingue 
algumas gotas de corante alimentar. Dobre cuidadosamente a massa por várias 

vezes, até que a cor esteja bem misturada. 
– Coloque cada cor em um recipiente hermeticamente fechado. 

– Ela pode ser guardada na geladeira, mas isso não é estritamente necessário. 
– Se começar a secar ao longo do tempo, adicione um pouco de água. Essa massa 

dura vários meses. 
Contribuições didáticas: expressão artista, coordenação motora, atenção, 

desenvolvimento da criança através da apresentação das cores. 
. https://maesamigas.com.br/como-fazer-massinha-de-modelar-caseira/ 

Ao final da atividade, tire uma foto ou filme e envie no grupo do berçário no facebook. 
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663 

https://maesamigas.com.br/como-fazer-massinha-de-modelar-caseira/
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663

