
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 25/03/2021 SEMANA: 4 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, ROSELI TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas 

 
Atividade:   
 Carimbando as mãozinhas   

Recurso: 

Folha sulfite ou de caderno, amido de milho, corante alimentício, tinta guache 

ou tinta caseira (segue receita). 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia:  

“Pintura das mãozinhas” 

Os pais irão carimbar as mãozinhas da criança numa folha com tinta guache ou 

a tinta caseira receita em cima.  

                                  

Tirar fotos e enviar no grupo, em seguida pedi-la para lavar as mãos do jeito que 

foi ensinado. 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Esta proposta tem como finalidade a importância e a conscientização de 

higienizar as mãos, pois devido ao coronavírus, este hábito tem que ser 

constante, ensinando as crianças como lavar corretamente. 

 

Receita de tinta caseira 

• 1 e ½ xícara (chá) de amido de milho; 

• 1 xícara (chá) de água; 

• Corantes alimentícios de sua preferência; 

Modo de preparo: 

Em uma panela, dissolva o amido de milho na água até que forme uma mistura homogênea e lisa. Leve a mistura ao 

fogão e aqueça em fogo médio até que tudo se transforme em uma espécie de mingau esbranquiçado. 

A textura ideal é relativamente líquida, mas espessa o suficiente para fixar-se às superfícies. Você pode fazer o teste 

com a parte de trás de uma colher – quando, ao passar o dedo, cria-se uma espécie de corredor e a mistura não 

escorre. 

Feito isso, deixe a tinta esfriar e divida-a em partes iguais em potinhos com tampa. Adicione o corante alimentício e vá 

mexendo até que chegue na intensidade de cores desejada. A dica é coordenar as crianças nesse processo – assim a 

diversão começa já dentro da cozinha. 

 



 

 
 
 
 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 25/03/2021 SEMANA: 4 

PROFESSOR: JACQUELINE, MERIVANIA, RAQUEL TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 

                            
 

Atividade:  

Fazer o bocão 

 

 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet, papel, cola, lápis de cor, tinta ou giz de 

cera. 

 

Estratégia: 

 

O adulto fará um desenho de um bocão na folha com a criança, em seguida, 

vamos fazer bolinhas com papel e colar no bocão fazendo os dentes, se quiser 

pode pintar o bocão bem bonito com várias cores, os dentes são brancos. Tirar 

uma foto bem bonita do desenho e enviar para nós. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para essa atividade é estimular a criatividade e expressar-se por meio 

das artes visuais, utilizando diferentes materiais. 

 

 


