
 

ESCOLA MUNICIPAL: E.M.JULIA DEL CORTO RONCON 

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

PROFESSOR: Rita, Cristina, Viviani, Leia, Nayara. TURMA: MA e MB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ST02) Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar,), explorando cores, texturas, 

superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

 
Atividade: Mãos de Papelão, unhas coloridas 

   As cores estão presentes em tudo que nos cerca. São elas um dos conceitos básicos e 

pré-requisitos, os quais a criança precisa para se desenvolver. Além disso, a cor também é 

importante para que possamos expressar nossas ideias e sentimentos, descobrindo o 

significado que elas têm para cada pessoa. O uso das cores tem uma ligação direta no 

desenvolvimento da criança. 

   As cores contribuem para o aprimoramento da capacidade motora e cognitiva, raciocínio, 

fala audição, entre outras funções. 

Materiais necessários: Papelão; Caneta hidro cor; tesoura sem ponta; tinta guache ou 

esmaltes nas cores (amarela, vermelha e azul) e pincel para pintura em tinta (caso faça a 

opção por tinta).·. 

Como fazer a atividade: O responsável irá pegar um pedaço de papelão no tamanho de 

uma folha de papel sulfite A4. Após, a criança deverá colocar suas duas mãos sobre o 

papelão e, assim o adulto irá fazer o contorno das mãos. Em seguida, esse adulto irá fazer 

nas pontas dos dedos um meio círculo. E então, a criança deverá pegar uma tinta branca e 

pintar esse semicírculo, dando a entender que seriam as unhas. Espere secar, para que 

possa novamente pintar usando as cores alternadas seguindo a ordem das cores sendo 

elas: (amarela vermelha e azul). E, por fim pintar cada unha de uma cor. Depois espere 

secar e o adulto deverá recortar o traçado. Entregando assim a criança para que possa 

manusear sua construção como preferir. 

Tempo estimado: 1hr40min. - https://images.app.goo.gl/JYpMNrF5fxYkqxFM9 
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