
 
 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/03/2021 SEMANA: 04 

PROFESSORES: Ana Lúcia M. Alexandre, Ana Paula do N.Silva, Celina 

de M .Caetano, Eliana Paula Caleffi, Selma Lopes dos Santos e Maria 

Lucilene Barros. 

TURMA: 

Berçário II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 

Transformações”. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2ETO1) Explorar e descrever semelhanças e 

diferenças entre características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

 
 
 

PROJETO: APRENDENDO E BRINCANDO: O LÚDICO NA MATEMÁTICA 
 
 

Descrição da atividade 
 
 
Dando continuidade no tema desta semana hoje vamos realizar uma atividade bem legal. 

Vamos aprender a fazer a tinta guache caseira, para isso precisamos da ajuda de um 

adulto. 

 
Vamos iniciar atividade verificando os ingredientes que serão utilizados na receita. 
 
Receita Caseira de Tinta (Guache). 

Ingredientes: 

 2 colheres de açúcar. 

 Meia colher (pequena) de sal. 

 Meia xícara de amido de milho. 

 2 xícaras de água. 

 Corantes ou suco em pó (cores diversas). 

 

É importante que a criança participe da separação dos ingredientes  

 

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 

e misture para ficar na cor desejada. 

Mostre os ingredientes e as quantidades para a criança, sempre contando. 

Quando a mistura já estiver pronta peça ajuda para a criança acrescentar a cor do corante 

ou suco em pó em cada recipiente. 

 

Registre esse momento de aprendizagem, tire fotos com a criança enquanto realiza o  

todo o processo.     

Segue link da receita: 

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

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE PALMIRA 
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