
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/09/2020 SEMANA: 04 

PROFESSOR: Fabiane, Karen, Marta e Vanessa Mota.  TURMA: Maternal A 

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. 
(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e melodias. 

Projeto cores e flores 
Atividade: Arte com o carimbo das mãos 

 

1° Momento: Assista ao vídeo “Musicalizar para Integrar: Leilão de Jardim”, clicando no link 

abaixo. 
https://youtu.be/xH5WlaOt100 

 

2° Momento: Converse com quem esteja lhe orientando nesta atividade, respondendo ás 
questões: 
 - Quais bichinhos há no jardim citado na música? 

– Qual deles você mais gosta? 
 

3° Momento: Utilizando lápis de cor, giz de cera ou outro material que você tiver disponível na 

sua casa, faça um desenho bem bonito daquilo que você mais gosta no jardim. 
                                

                                      
 
Como proposta de devolutiva, propomos que se possível, os responsáveis nos enviem fotos, vídeos 

ou comentários por escrito na página do Facebook da escola, através desse link. 
https://www.facebook.com/groups/265583877812605  

 

https://youtu.be/xH5WlaOt100
https://www.facebook.com/groups/265583877812605


 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/09/2020 SEMANA:04 

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: 
Maternal 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 

TEMA: CORES E FLORES 

Atividade: Decalques e Carimbos da Natureza 

 

1º Momento: Faremos um decalque utilizando os elementos da natureza que geralmente 

encontramos em nosso quintal. Para isso acompanhe a criança até a área externa da casa, em 

seguida peça que ela procure por folhas, flores e galhos de vários tamanhos e formatos. Depois 

que ela conseguir reunir esses elementos, disponibilize uma folha sulfite ou de caderno e giz de 

cera. Peça para que ela coloque sobre a mesa os elementos da natureza que recolheu no quintal e 

que por cima deles posicione a folha sulfite. Feito isso entregue o giz de cera para a criança e 

oriente ela a passar o giz por cima da folha sulfite de forma que o contorno e a textura desses 

elementos apareçam no papel. 

 

2º Momento: Outra maneira bem divertida de fazer essa atividade é passar tinta guache de um 

lado desses elementos e carimbá-los na folha de sulfite, como mostra o exemplo a seguir: 

 



3º Momento: Mas se não tiver facilidade para encontrar esses elementos, poderá ser utilizado um 

rolinho de papel higiênico como carimbo. Neste momento é necessário auxiliá-la recortando as 

bordas do rolo para ela, depois deixe que a criança passe a tinta na borda e faça os carimbos na 

folha, como no exemplo abaixo: 

 

Não esqueça de colocar uma foto ou um vídeo da criança fazendo a atividade na página do 

Facebook da escola. 

https://www.facebook.com/groups/265583877812605/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/265583877812605/


 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/09/2020 SEMANA:04 

PROFESSOR: Maria Cristina, Talita, Solange, Lucilene e Vanessa Costa  TURMA: 
Maternal C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Traços, sons, cores e formas 

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

TEMA: CORES E FLORES 
Nome da atividade: Criando e brincando com as flores 

Olá família, 
A brincadeira com as cores desperta a curiosidade e o interesse das crianças. Sabemos que novas 
experiências aumentam o prazer em aprender! Que tal, explorar o universo das cores e outras 
possibilidades para fazer arte! Vamos lá! 
1° momento: Para a atividade precisamos de tinta e pedimos que assistam ao vídeo, pois ensinará 
como produzir tinta caseira, neste link: https://youtu.be/3vZoGL-bGkQ. Se possível, prepare a tinta 
sugerida juntamente com a criança, podendo substituir o corante por pó de refresco, nas cores 
indicadas no vídeo. 
2°momento: Utilizando uma folha de sulfite, um garfo e a tinta caseira, oriente a criança a produzir 
carimbos de flores, segundo a imagem demonstrada. É importante que a criança identifique e 
nomeie cada cor, antes de utilizá-la na atividade.  Permita que a criança explore os materiais e use 
sua criatividade para criar suas flores. 

 

  
 

Não esqueçam de registrar esse momento e postar no Facebook da escola. 
https://www.facebook.com/groups/265583877812605/ 

 

 

 

https://youtu.be/3vZoGL-bGkQ
https://www.facebook.com/groups/265583877812605/

