
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSOR: ALEX, CATARINA E GILMARA TURMA: JD I 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura 
e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 
Aula de Artes (Sexta-feira, 18 de setembro de 2020) 

Queridos responsáveis! 

Hoje, para nossa aula de Artes, estudaremos a temática “Cores e flores”. 
Apreciaremos as obras do artista Romero Brito e realizaremos a releitura de 
uma delas. 

1º MOMENTO 

Iniciaremos com a apreciação de algumas obras, do artista Romero Brito, que 
com seu talento utilizava variadas cores e formas. Trouxemos algumas delas 
que mostram flores, mas caso queiram observar outras obras, do mesmo 
artista, basta acessar o link abaixo. 

Link do site Romero Brito: https://britto.com/artworks/originals/ 

Obras:  

https://britto.com/artworks/originals/


 

 

2º MOMENTO 

Aprenderemos a fazer uma tinta caseira bem simples, acompanhe o passo a 

passo da receita. 

Ingredientes: 

 2 colheres de açúcar 
 meia colher (pequena) de sal 
 meia xícara de amido de milho 
 2 xícaras de água 
 diversos corantes alimentícios ou sucos em pó 

 
Modo de preparo: 
1. Em uma panela, coloque o amido de milho e vá acrescentando a água aos 
poucos, sempre mexendo. 
2. Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. 
3. Quando a mistura estiver homogênea e com uma consistência mais 
cremosa, igual a da tinta guache desligue e deixe esfriar. 
4. Divida a mistura em diferentes potinhos e acrescente cada cor de corante ou 
suco em pó em um recipiente. 
Fonte: https://leiturinha.com.br/blog/como-fazer-tinta-caseira-para-os-
pequenos/ 
 
3º MOMENTO 
 
Depois de aprender a fazer a tinta e analisar as obras, peça para a criança 

escolher a que mais lhe agradou e realize a releitura de uma delas (utilizando a 

https://leiturinha.com.br/blog/como-fazer-tinta-caseira-para-os-pequenos/
https://leiturinha.com.br/blog/como-fazer-tinta-caseira-para-os-pequenos/


tinta caseira). Lembramos que não é cópia, pois a criança poderá utilizar outras 

cores e formas.  Explore a criatividade, deixando fluir sua imaginação, podendo 

utilizar quaisquer materiais para pintura como: tinta, lápis de cor, giz de cera, 

etc. 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário, da fala da criança, ou 

vídeo o momento de realização da atividade. 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex, Catarina e Gilmara.   

 


