
 
 

 

ATIVIDADE 3    

BERÇÁRIO IA 

Bandeja de cores 

Disponibilizar uma bandeja com água e adicionar aos poucos  a tinta caseira, já confeccionada 
anteriormente na água, para que a criança possa observar a mistura da tinta na água.É importante 
dizer à criança a cor da tinta que está sendo colocada na bandeja. Para finalizar a atividade 
incentivar a criança colocar as mãos na água e misturar as cores da tinta na água. 
 
https://images.app.goo.gl/1Gt2ME3oQVq31ABS6 
 
 
 

                                         

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

QUARTA -FEIRA DATA: 23/09/2020 SEMANA 04 

PROFESSOR: Cibele, Dulce, Cristina, Jéssica, Débora, Joyce e Stephaine TURMA: 

BERÇÁRIO IA 

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

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

manifestação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar objetos tridimensionais 

https://images.app.goo.gl/1Gt2ME3oQVq31ABS6


 

 

 

ATIVIDADE 3 

BERÇÁRIO IB         

Atividade a ser desenvolvida: Arte com girassol 

Estratégia\Contribuições Didática: O adulto irá mostrar para a criança um Girassol, no qual ela 

vai observar esta flor com olhares atentos e juntos irão confeccionar um girassol com materiais que 

tenham em casa(papel amarelo, tinta, tecido, use sua criatividade).Essa proposta estimula e 

desenvolve a concentração, a criatividade e a coordenação motora fina. 

 

                                                                 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

QUARTA-FEIRA DATA: 23/09/2020 SEMANA 04 

PROFESSOR: Irene, Suzi, Vera, Adriana, Carol, Lourdes TURMA: 

Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando 

instrumentos riscantes e tintas. 



 

 

Atividade 03   

BERÇÁRIO IC 

Tinta caseira  

Estratégias/contribuições didáticas: Para fazermos a tinta iremos precisar de 1 xícara. de água, 

1 xícara. de farinha de trigo, de sal e mexer bem, coloque o líquido em potinhos (pode usar copos 

descartáveis) e em cada potinho colocar corante alimentício a sua escolha de cor e misturar bem. 

Agora é só deixar o pequeno se divertir usando a tinta em folhas de sulfite ou caixas de papelão. 

 

 

Fonte do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7Rh2ITLV56E&feature=you.be 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

QUARTA-FEIRA DATA: 23/09/2020 SEMANA: 04 

 
PROFESSOR: Rosana, Francisca, Nice e Tamires 

 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO IC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempo, quantidade, relação e transformação/ traços, sons, 
cores e formas. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, 

tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.  

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes usando instrumentos riscantes e tintas.  

https://www.youtube.com/watch?v=7Rh2ITLV56E&feature=you.be


 

 

ATIVIDADE 3 

Berçário ID 

Atividade a ser desenvolvida: Assistir o vídeo “Flores de Papel” e a proposta é entregar a criança 
uma folha sulfite, canetinhas, giz de cera, cola e folha de sulfite pedir para a criança pintar as folhas 
de várias cores, depois o adulto  com a ajuda da criança vão seguir as instruções do vídeo para 
montar  as flores de papel montando assim várias flores de diversas formas e cores, deixe a 
imaginação correr solta e divirta-se muito. 
 
https://youtu.be/CJ3SbZBf7BM  
 
 
                                                          

                                

                                        

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Quarta-feira 

 
DATA: 23/09/2020 

 Semana 04 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane 

 
TURMA: BID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: 
Traços, sons, cores e formas 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. 

https://youtu.be/CJ3SbZBf7BM

