
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA  

NOME DO ALUNO: DATA 24/09/2020  SEMANA: 4 

PROFESSOR: Adriana, Luciana, Selma, Silvana. TURMA: 
MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas  
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos tridimensionais. 

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas em canções, musica e melodias. 

 

 
 

 ATIVIDADE – Quinta - Feira 

 

Carimbo de Flores 

 

                        

                   

   

 

 

IMAGEM      

https://br.pinterest.com/pin/802485227326395602/ 

 

https://br.pinterest.com/pin/802485227326395602/


 

FAIXA ETÁRIA 

 3 ANOS 

RECURSO 

Tinta guache de diferentes cores, rolo de papel higiênico e sulfite ou (outro 

papel). 

VÍDEO: LEILÃO DE JARDIM 

https://youtu.be/xH5WlaOt100 

 

ESTRATÉGIA 

Vídeo: “Leilão de Jardim”. 

https://youtu.be/xH5WlaOt100 

Assistir o vídeo Cores e Flores: Leilão de Jardim 

Projeto de Musicalização na Educação Infantil, em seguida fazer Carimbo de 

flores. 

 Utilizando  rolinhos de papel higiênico, o adulto que auxilia a criança irá 

moldar as pétalas  das flores que  pode  ser de diversos formatos,   use  tinta 

guache e carimbe na folha sulfite ou outro tipo de papel disponível e veja o 

resultado, faça o miolo da flor e o caule e estará pronta sua arte. 

A RELEVÂNCIA DESSE TRABALHO PARA A CRIANÇA 

 Despertar a criatividade; incentivar a expressão de idéias de forma 

plástica; ampliar os conhecimentos sobre as próprias crianças e o mundo; 

proporcionar experiências em diferentes linguagens e com materiais diversos. 

Na Educação Infantil, as crianças já representam o mundo simbolicamente.  

Com a criação artística desenvolve-se o domínio dessa nova linguagem. Por 

isso, é preciso propor atividades que estimulem a criação individual e coletiva, 

a exploração de novos materiais e a reflexão acerca dos conteúdos artísticos 

de autoria de cada um, assim como os produzidos pelos  colegas ou artistas 

consagrados. 
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