
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR: ALEX, CATARINA E GILMARA TURMA: JD I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS; ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura 
e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 
conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

 
(Quarta-feira, 23 de setembro de 2020) 

Queridos responsáveis! 

Esta semana, abordaremos a temática “Cores e flores”. Trabalharemos com o a 

poesia “A flor amarela”, de Cecília Meireles e também com pintura de flores 

usando a técnica do talher - garfo. 

1º MOMENTO 

Inicialmente, leia para a criança a poesia “A flor amarela” - Cecília Meireles. 
 
 

A FLOR AMARELA 
 

OLHA A JANELA 
DA BELA ARABELA 

QUE FOR É AQUELA 
QUE ARABELA MOLHA? 
É UMA FLOR AMARELA. 

 
(Cecília Meireles) 

 

 

Após a leitura, pergunte para a criança se conhece o nome de alguma flor, na 

cor amarela, assim como descreve a poesia. 

 



2º MOMENTO 

Em seguida, proponha para a criança pinturas de flores amarelas, em seu 

caderno de desenho ou folha de sulfite, usando tinta guache ou caseira, e a 

técnica do talher (garfo). 

Exemplos: 

 

Receita de tinta caseira: 

Ingredientes: 

• 2 colheres de açúcar 
• meia colher (pequena) de sal 
• meia xícara de amido de milho 
• 2 xícaras de água 
• diversos corantes alimentícios ou sucos em pó 

Modo de preparo: 

1. Em uma panela, coloque o amido de milho e vá acrescentando a água aos 
poucos, sempre mexendo. 

2. Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. 

3. Quando a mistura estiver homogênea e com uma consistência mais 
cremosa, igual à da tinta guache desligue e deixe esfriar. 

4. Divida a mistura em diferentes potinhos e acrescente cada cor de corante ou 
suco em pó em um recipiente. 

Fonte: https://leiturinha.com.br/blog/como-fazer-tinta-caseira-para-os-pequenos/ 

 

https://leiturinha.com.br/blog/como-fazer-tinta-caseira-para-os-pequenos/


DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário, da fala da criança, ou 
vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe este momento 
conosco na página do Facebook “Aprendendo em casa”. 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex, Catarina e Gilmara. 
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