
 

 

 

ATIVIDADE 04 

Atividade a ser Desenvolvida: Carimbo de flores com materiais diversificados 

                          

 

Estratégia Contribuição Didática: Gostaram dos musicais,neles descobrimos várias cores e 

flores coloridas. Agora é a sua vez... Chamem todos da sua casa e juntos façam várias flores 

utilizando diferentes materiais, se não tem tinta em casa não fique triste, estamos disponibilizando 

receita de tinta caseira e sugestão de como fazer lindas flores, Queremos ver um painel bem 

colorido,usem sua criatividade não esqueçam de registrar esse momento colorido, estamos 

ansiosas para ver os resultados.  

Segue dicas de como fazer lindas flores, são apenas dicas se não tiver nenhum dos materiais 

sugeridos fiquem a vontade para fazer as flores do jeito que vocês desejarem. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 

Quinta-feira 

 

DATA: 17 /09/2020 

 

SEMANA:03 

 

PROFESSOR: 

 

TURMA:Berçário II 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS O EU OUTRO E O NÓS 

 

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

manipulação explorando cores e texturas. (EI02E004) Comunicar-se com os colegas e os adultos, 

buscando compreende-lo e fazendo-se compreender. 

 



Pintura com Garrafa Pet 

Material: 

• Garrafa pet vazia de qualquer tamanho e cor 

• Tinta cores diversas 

• Folha de sulfite ou qualquer outra folha que você tiver disponível em casa 

 

Pintura com Legumes e Frutas 

Material: 

• Tinta cores diversas 

• Maçã 

• Limão 

• Quiabo 

• Pimentão 

• Folha de sulfite ou qualquer outra folha que você tiver disponível em casa 

Carimbando com limão: Passe tinta escassa, com pincele e carimbe de leve. 

 

Carimbando com quiabo: Separe aquele quiabo que está duro, muito rígido ou com algum 

estragado, corte o cabo e você terá um lindo carimbo de flor!  

 



Carimbando flores com pimentão: utilize pedaços de pimentão que estiverem impróprios 

para consumo, de preferência. Faça trevos, folhas, flores: 

 

Carimbo com as mãos 

Material: 

• Tinta cores diversas 

• Folha de sulfite ou qualquer outra folha que você tiver disponível em casa 

 

Receita de Tinta Caseira 

 

 

 


