
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA_11/09/2020 SEMANA: 2 

PROFESSOR: Roseli, Mariza, Àurea, Maria, Erika e Vera TURMA:MAT 
E e B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, linguagem e 

pensamento; Corpo, gesto e movimento 

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. 

(EI02EF01). Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 

(EI02CG04). Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 
 

   

DESENVOLVIMENTO: 
1. Etapa 

Para iniciar atividade desta semana, vamos usar uma caixa de papelão.  

A moldura é um acessório utilizado para valorizar o quadro, fazendo o acabamento da lateral do 

quadro.  

Hoje, vamos construir uma moldura para foto utilizando papelão. 

O adulto vai cortar um retângulo grande no papelão, depois vai fazer como na figura, vazar o 

meio, deixando uma margem de 10 cm mais ou menos. 

Dessa maneira:  

 
(Lembrando que o tamanho precisa caber a criança, este é apenas um exemplo) 

 
Depois, junto com a criança, vocês precisam decorar a moldura, utilize a criatividade e os 
materiais disponíveis. (tintas, tecidos, papéis coloridos, flores....) 
Segue alguns exemplos: 



   
 

2. Etapa 
 

 
Autorretrato, Tarsila, 1923 

 

Para pintar este quadro, Tarsila usou um vestido muito lindo, e por certo ela gostava de se 

arrumar. 

Neste momento, deixe a criança se arrumar como se fosse em uma festa, peça para que ela 

escolha uma roupa que goste, se arrume, as meninas penteiam o cabelo de uma maneira que 

gostem, desenvolvendo a autoestima. 

O adulto ira tirar uma foto da cintura para cima, assim como o autorretrato da Tarsila, utilizando a 

moldura para foto. Segue alguns exemplos: 

  



Por gentileza se possível registrar as atividades com fotos ou comentários. 

Boa semana para todos ! 

Fiquem com Deus. 

 


