
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ “MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS” 

NOME DO ALUNO: 
_______________________________________________ 

DATA  
14/09/2020 

SEMANA:  
3ª SEMANA 

PROFESSOR: ________________________________________ TURMA: JARDIM II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: DESENVOLVER A COORDENAÇÃO VISOMOTORA 
E A CRIATIVIDADE. 

 
Visando o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é necessário estabelecer uma rotina diária para 
que esta tenha independência e autonomia para realizá-la. 
Rotina: 

• A criança escreverá o seu nome completo; 

• Fará a contagem dos dias no calendário até o dia presente, ou seja, desde o primeiro dia; 

• Fará a leitura das letras do alfabeto sequencialmente: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, 

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z; 

• Observará o tempo climático e fará a comparação com o dia anterior; 
 

Atividade: 
Pintura da flor colorida 
Pintura utilizando prendedor de roupas e algodão. Será necessário tintas de duas cores ou mais, poderá ser 
feitas tintas caseiras, abaixo segue receitas destas. Prendedor de roupas e chumaço de algodão ou cotonete 
e folha de sulfite ou um pedaço de papelão, onde a criança desenhará uma flor ou mais. Para a criança 
utilizar os pincéis de algodão é só prender os chumaços de algodão nos prendedores de roupa e pintar. 
Poderá utilizar o modelo como base para sua flor colorida.  Bom trabalho! 
 

Sugestões de tintas caseiras 

Material 
Beterraba – Cenoura – Espinafre 
– Liquidificador – Água 
Modo de Fazer 
Bater no liquidificador, com água, 
beterraba (para a cor vermelha), 
cenoura (para a cor amarela) e 
espinafre (para a cor verde). 
Espremer o líquido de cada um 
em um pano e depois coar. 
Guardar as tintas em frascos e 
tampar bem. 

Material 
Açafrão – Café – Urucum – 50ml 
de água morna – 50 ml de cola 
branca/escolar 
Modo de Fazer: 
Morne a água e acrescente o 
pigmento escolhido (1/2 colher de 
sopa) para dissolver, espere 
esfriar. Coloque cola num 
recipiente que tenha tampa, 
acrescente a água já pigmentada 
e misture bem. 

Material 
Farinha de trigo – Sal – Água – 
Corante alimentício ou suco em 
pó  
Modo de Fazer: 
Misture em um recipiente uma 
colher de farinha de trigo com 
uma colher de sal, depois 
acrescente uma colher de água e 
gotas de corante alimentício ou 
um pouco de suco em pó, misture 
muito bem.  

 

 
 

• Hora do lanche/ escovação; 

• Leitura – HISTÓRIA INFANTIL FLORES, CORES, PERFUME - Primavera 
Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=-G66WYW73_g 

https://www.youtube.com/watch?v=-G66WYW73_g

