
 
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professor: Roseli, Geane, Renilda, Marina, Mirian, 
Franceli. 

Data: 15/04/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 
 

TEMA: Semana do livro 

ATIVIDADE: Confecção do escudo protetor. 

Olá famílias! 

 

Iniciando a nossa atividade de hoje a família contará para a criança um breve resumo da história: 

“O escudo protetor contra o rei virus” (vídeo assistido na segunda-feira dia 05). 

Em seguida, a família separará alguns materiais que estejam disponíveis em casa para a 

confecção do escudo que está na foto abaixo. 

 

- 1 folha de papel ou papel cartão ou papelão de preferência que seja resistente; 

- Tinta guache vermelha ou giz de cera vermelho; 

-1 pincel ou uma bucha para espalhar a tinta. 

O responsável irá recortar o papelão em forma de escudo e chamar a criança para realizar a 
pintura. 

Se for utilizar a tinta, coloque-a em cima do escudo e peça para acriança espalhar utilizando o 
pincel ou a bucha ou a própria mão. 



 
Se for utilizar o giz de cera, entregue- o para a criança e peça para ela pintar. 

Se necessário, auxilie a criança ensinando a segurar os materiais utilizados na pintura. Deixe ela 
se divertir. 

Estimule a autonomia na realização da atividade. 

Receita de tinta caseira: 

Tinta de amido de milho 

A receita usa 1 xícara de amido de milho, 1/2 xícara de água fervendo, 1 xícara de água fria e 

corante de alimentos de diferentes cores. Você começa misturando o amido de milho com a água 

fria para dissolver tudo. A consistência vai ficar estranha, mas é só continuar mexendo para 

dissolver tudo. 

 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professor: Adriana, Andreia, Elva, Lucimar S, Lucimara 

Botelho, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Yolanda, Deise 

e Telma. 

Data:15/04/2021 Turma: 

 B1-B e B1-C 

Campo de experiência: Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações.  

 

Tema: Semana do Livro 

Atividade: Relembrando a História. 

A nossa atividade de hoje vai ser relembrar alguns momentos 

do vídeo da “Chapeuzinho vermelho”, O responsável vai perguntar 

para criança, na história quando a Chapeuzinho estava indo para casa 

da Vovó ela estava andando devagar ou estava correndo?  

E o Lobo encontrou a Chapeuzinho dentro ou fora da casa da Vovó? 

 E quando a Chapeuzinho chegou na casa da Vovó e descobriu que o Lobo estava lá, o 

que ela fez? O Lenhador ouviu a confusão antes ou depois que o Lobo fingiu que era a vovó? 

 

 

         

 



 
                                                               

 

  

 


