
 

 

 
 
 
 
 

 
ESCOLA: ESTÂNCIA DELFIS 
NOME DO ALUNO: DATA:25/03/2021 SEMANA: 04 
PROFESSOR: Renata da Silva Brandão TURMA:MINI 

MATERNAL A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS” “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características 
físicas diferentes, respeitando essas diferenças. (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e 
confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (EI02EO05) Perceber que as 
pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. (EI02TS03) Utilizar 
diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e 
melodias. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  

 
Temática: Circo 

 
A magia do circo nos remete a algo incrível, nos fazendo viajar na alegria dos palhaços, 

nas acrobacias dos malabares e na beleza das cores. 
 
ATIVIDADE 1:  Assista o vídeo e junto com a criança fazer os movimentos que se pede, 
depois confeccione um palhacinho (carimbo de mão). 
 
VÍDEO: Mostro Uma Mãozinha - Um Herói do Coração ♫ Música Infantil 
https://youtu.be/EWPnwIcTPvQ  
  

 



 

 

Separei uma receita simples e rápida para você aprender como fazer 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 a 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. 

Agora seu pequeno já pode soltar a imaginação e deixar tudo mais colorido!  
  
ATIVIDADE 2: Pintura facial 
Após concluir a atividade 1, é hora da diversão! 
Com ajuda de um adulto, fazer uma linda pintura facial com o tema Circo. 

  
Não esqueça de enviar foto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 


