
 

ESCOLA MUNICIPAL: JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 17/09/2020 SEMANA: 03 

PROFESSOR: Neusa, Flávia, Luciana, Leonice, Elizete . TURMA:  BlA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ Traços, Sons, Cores e Formas” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El01TS02) traçar marcas gráficas em diferentes 

suportes usando tintas. 

 

  

 

Atividade: Cores e Flores com Rolinhos de Papel Higiênico 

 

Para trabalhar a temática da semana das Cores e Flores, os pais ou responsáveis irão 

providenciar os seguintes materiais: 3 rolinhos de papel higiênico, 2 folhas de sulfite, tinta 

guache nas cores (vermelho, amarelo e azul). 

Objetivo: Explorar a imaginação e a criatividade através das cores, formas e materiais 

diversificados. 

Como fazer a atividadeOrganize o espaço escolhido com os materiais, forre o chão com 

um lençol ou toalha e vista o seu bebê com uma roupa que ele possa ficar á vontade para 

brincar e se sujar. Corte um dos lados do rolinho de papel higiênico em formato de pétalas 

como indica a imagem. 

Coloque um pouco de tinta em potinhos e molhe a base do rolinho que foi cortado na tinta 

e carimbe na folha de sulfite. Mostre para a sua criança como faz e em seguida ajude-o a 

realizar a atividade carimbado na folha de sulfite. As crianças gostam de mexer com tinta 

e será divertido. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 17/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSOR:  Elisabeth, Roseli, Sirlei, Arlete, Cida, Ticiany e Vera TURMA: BIB  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET05) Classificar objetos, considerando 

determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc). 

  

Atividade: Mural das Cores  

O familiar irá precisar de três folhas de sulfite, cola ou fita adesiva, giz de cera (vermelho, 

amarelo e azul), canetinhas e régua. Em um espaço confortável, desenhar cinco flores. 

Pedir para a criança ajudar a pintar cinco de cada cor.  

Ao terminar falar: Ficaram lindas! Vamos contar? Você sabe que cor você e eu pintamos? 

Para ficar ainda mais divertido, emendar duas folhas de sulfite, passar um risco com a 

caneta para dividir a folha em três, e colar na parede. Depois o familiar irá incentivar a 

criança a pegar uma florzinha, falar a cor, ir até o mural e colar, seguindo a sequência de 

cada cor. 

 

 

 

 

  

  

  


