
 

ESCOLA MUNICIPAL: Monteiro Lobato 

NOME DO ALUNO: DATA: 17/09/2020  SEMANA3:  
14/09/2020 à 
18/09/2020 

PROFESSOR: Ana Paula e Silva Teixeira/ Eunice de Oliveira / Wesley 
Araújo das Dores  

TURMA:  
Jd I-A e Jd I-B 

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. 

 

Boa tarde! 

TEMA: CORES E FLORES – 1ª PARTE 

OBJETIVOS: 
 Desenvolver percepções visuais, auditivas e táteis. 

 Reconhecer a existência de cores e flores do mundo. 

 Utilizar diversos materiais para ampliar suas possibilidades de 
expressão.  

 Produzir trabalhos de arte, utilizando linguagem do desenho, da pintura, 
da colagem e da construção.  

SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS, 

É IMPORTANTE! 

 A CRIANÇA TENTAR COPIAR O NOME DELA TODOS OS DIAS, COM LETRA 

BASTÃO OU DE FÔRMA NA FOLHA DA ATIVIDADE DO DIA; 

 A CRIANÇA FAZER UM DESENHO TODOS OS DIAS, ESTE DESENHO PODE SER 

DO QUE MAIS GOSTOU DAS ATIVIDADES DO DIA, DA LEITURA SUGERIDA, LIVRE 

OU DIRIGIDA (SE A ATIVIDADE DO DIA FOR UM DESENHO); 

 TODAS AS FAMÍLIAS PARTICIPAREM; 

 

OBS.: SE PEDIRMOS ALGUMA ATIVIDADE E VOCÊS NÃO TIVEREM O MATERIAL 

NECESSÁRIO EM CASA, NÃO PRECISA COMPRAR, CRIE E RECRIE - FAÇA UMA 

ADAPTAÇÃO. ALGUMAS FAMÍLIAS JÁ FIZERAM ALGUMAS ADAPTAÇÕES E AS 

ATIVIDADES FICARAM MARAVILHOSAS. 

 



 Desenvolver o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de 
reprodução e criação. 

 Compreender fenômenos da natureza 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 Estimular a criatividade; 

 Desenvolver a atenção e o raciocínio; 

 Identificar os dias da semana; 

 Identificar o tempo: sol, chuva e nublado; 

 Identificar as estações do ano; 

 Desenvolver a coordenação motora, a percepção auditiva e visual; 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: Caderno, folhas, lápis de cor, giz de cera, 
tesoura, cola, revistas, internet, televisão, notebook, celular, imagens, etc 

DESENVOLVIMENTO 

QUINTA-FEIRA, 17/09/2020 

LEITURA: Elmer, o elefante xadrez. 
https://drive.google.com/file/d/1ORbhr91vQNthqor8b3m66dZXqlp8Jrdq/view 

HISTÓRIA CONTADA: ELMER - O ELEFANTE XADREZ 

https://youtu.be/SxhnLTdmM4E  

ANIMAÇÃO: ELMER - O Elefante Xadrez – Cantado 

https://youtu.be/ubDFWkwWJv0   

ATIVIDADE 1 – Vamos fazer um elefante xadrez? 

Recorte papéis quadrados coloridos ou desenhe quadrados e peça para a 

criança pintar de várias cores, depois, com a ajuda do responsável, observando 

o exemplo, peça para a criança colar, montando um elefante colorido. Exemplo: 

 

https://drive.google.com/file/d/1ORbhr91vQNthqor8b3m66dZXqlp8Jrdq/view
https://youtu.be/SxhnLTdmM4E
https://youtu.be/ubDFWkwWJv0


 ARTE 

Professor: Wesley 

CORES E FLORES   

Atividade 1 

Mistura de cores 

O que são cores primárias: 

Cores primárias são as cores puras, ou seja, que não podem ser criadas a 

partir da combinação de outras cores. As cores primárias são: o amarelo, 

o vermelho (magenta) e o azul (ciano). 

A partir das cores primárias é possível fazer todas as outras cores, com 

exceção do branco que não é uma cor verdadeira. A mistura de cores primárias 

gera as cores secundárias: verde, laranja e roxo.  

Vamos brincar de misturar cores 

Uma cor primaria em cada mão, e depois misture elas colocando uma mão em 

cima de outra pintura e veja o resultado. 

 

 

Atividade 2 

Pintura 

Vamos fazer flores 

Usando ainda a técnica de mistura de tintas, vamos fazer uma flor bem colorida 

usando as mãos 

Exemplos: 



   

 

 

 

 

 


