
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER

NOME DO ALUNO: 

PROFESSOR: Andréia, Geneilson, Isabel Oliveira, Letícia, Lúcia, 
Luciléia, Sheila e Tamara 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:Traços, Sons, Cores e Formas
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
 

Orientações para ou pais
Tema: Alimentação Saudável

1. Dona Maricota tem linda Cesta, cheia de alimentos deliciosos. Vamos fazer uma 
também? 

 
 Pratos Descartáveis; 
 Imagens de frutas, legumes e verduras (podem ser impressas ou 
 Cola; 
 Tesoura; 
 Lápis de cor, giz de cera, tinta, massinha de modelar.

Vamos convidar as crianças a fazerem uma Cesta
ao lado), utilizando pratos descartáveis (ou o outro material), desenho de frutas, verdur
e legumes.  
Faça os desenhos e peça para a criança pintar ou caso prefiram, peça que ela mesma 
faça seu próprio desenho, da maneira que acharem melhor, só vá incentivando e 
orientando. Na pintura, pode usar todos os materiais sugeridos ou outro que quei
agregar. 
Depois, confeccione a cesta e peça para a criança que vá colando os desenhos, 
formando uma bela Cesta. Por fim, faça a releitura da história.
 

2. Assistir ao vídeo: Comer é muito bom
Carol e  Eliana – (link abaixo)

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER 

DATA: 02/10/2020

Andréia, Geneilson, Isabel Oliveira, Letícia, Lúcia, 

Traços, Sons, Cores e Formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:Utilizar materiais variados com possibilidade de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 5

Tema: Alimentação Saudável 
 

Dona Maricota tem linda Cesta, cheia de alimentos deliciosos. Vamos fazer uma 

Cesta Saudável 
 

Materiais: 

Imagens de frutas, legumes e verduras (podem ser impressas ou 

Lápis de cor, giz de cera, tinta, massinha de modelar. 
 

Vamos convidar as crianças a fazerem uma Cestada Dona Maricota (imagem ilustrativa 
ao lado), utilizando pratos descartáveis (ou o outro material), desenho de frutas, verdur

Faça os desenhos e peça para a criança pintar ou caso prefiram, peça que ela mesma 
faça seu próprio desenho, da maneira que acharem melhor, só vá incentivando e 
orientando. Na pintura, pode usar todos os materiais sugeridos ou outro que quei

Depois, confeccione a cesta e peça para a criança que vá colando os desenhos, 
formando uma bela Cesta. Por fim, faça a releitura da história. 

Comer é muito bom do Projeto Integrar para Musicalizar 
(link abaixo) -  

 
 
 

/2020 SEMANA:5 

Andréia, Geneilson, Isabel Oliveira, Letícia, Lúcia, TURMA: 
Maternal 

Utilizar materiais variados com possibilidade de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 

Atividade 5 

Dona Maricota tem linda Cesta, cheia de alimentos deliciosos. Vamos fazer uma 

Imagens de frutas, legumes e verduras (podem ser impressas ou desenhadas); 

da Dona Maricota (imagem ilustrativa 
ao lado), utilizando pratos descartáveis (ou o outro material), desenho de frutas, verduras 

Faça os desenhos e peça para a criança pintar ou caso prefiram, peça que ela mesma 
faça seu próprio desenho, da maneira que acharem melhor, só vá incentivando e 
orientando. Na pintura, pode usar todos os materiais sugeridos ou outro que queiram 

Depois, confeccione a cesta e peça para a criança que vá colando os desenhos, 

do Projeto Integrar para Musicalizar – 



 
 

 
 
Link  Música:  

https://youtu.be/UfdT8lcASTw 
 
História: 
https://youtu.be/bBKLx7cNJkk 
 
Música: Carol e Eliana 
https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA 
 

Observações Conte-nos como foi a criação da cesta. Compartilhe conosco as 
fotos.  

 
 
 


