
 
 

 

TEMA: CORES E FLORES 

A MAGIA DAS CORES 

As cores estão presentes em todos os lugares e suas colorações vibrantes encantam e 

deixam a vida mais colorida. Com essas colorações, vem também o colorido das flores 

com a chegada da primavera, que é marcada pela grande quantidade de flores que 

desabrocham conferindo à  ela o título da “estação das flores”, que se apresentam de 

diversas formas e cores, trazendo seu brilho e seu encanto, uma excelente época para 

estimular a criança a observar a natureza e reconhecer o mundo colorido através das 

plantas e das  flores.  

ATIVIDADE 1 

2ª FEIRA 

Pintura com garfo 

Essa atividade tem como objetivo reconhecer e vivenciar a alegria da estação 

multicolorida das flores, levando a criança a contemplar as suas maravilhas e o bem 

estar que a convivência da natureza proporciona, além de favorecer o 

desenvolvimento da imaginação criadora, da expressão, do senso estético ao utilizar 

objetos como recursos para a sua criação artística.  

DESENVOLVIMENTO 

Vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=HoWPDdi1GNk 
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ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/09/2020 SEMANA: 04 

PROFESSOR: Antônia S, Elma, Fernanda, Cristiane, Deise e Larissa.  TURMA: BIIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; Traços, sons, cores e formas.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história 

narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.  

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

https://www.youtube.com/watch?v=HoWPDdi1GNk


 
 

Assistir com a criança ao vídeo sobre a primavera e depois confeccionar com ela as 

flores variadas, utilizando o garfo para criar diferentes florzinhas.  

Coloque a ponta do garfo na tinta e em seguida carimbe na folha de papel sulfite, 

criando flores com  diferentes formas e cores, com os dedinhos molhados de tinta faça 

os cabinhos. Deixe  a criatividade da criança fluir,  explorando sua produção artística. 

Recurso: Folha de papel  sulfite, garfo ou garfinhos descartáveis, tintas coloridas e 

pratinho para colocar as tintas.  

Estimativa: 50 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 


