
 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 5 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani  Data: 07/04/2021 Turma: BIA  

Campos de Experiência: O Eu, O Outro E O Nós. 
 

 

 Atividade: Coelhinho o que trazes pra mim!!! 
 
3ª Atividade da Semana – 07 de abril 
 
Objetivo: O uso das cores na educação infantil, contribuem para o desenvolvimento da capacidade 
motora e cognitiva, da audição, do tato, dentre outras habilidades. 
 
Material: Um pedaço de papelão e lápis de cor nas cores vermelho, amarelo e azul 

Como fazer: Vamos lá, o responsável irá fazer no papelão o desenho de 3 ovos de Páscoa e pintar 
um de cada cor, a seguir recorte e passe fita crepe em volta para não machucar a mãozinha da 
criança. Feito isso, sente-se com ela (e) um de frente para o outro e comece a cantar à música do 
“Coelhinho da Páscoa o que trazes para mim”. Procure cantar batendo palmas para dar ritmo à 
música e na hora que fala que “Cor eles têm”, mostre os ovos que você pintou. Cante mais de uma 
vez e, para finalizar deixe a criança explorar os Ovos coloridos, porém, tome cuidado para ela não 
colocar na boca. 

 

 



 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 5 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Elizete, Eliana, Vera e 
Roseli. 

Data: 07/04/2021 Turma: B I-B 

Campos de Experiência: Espaço, tempo, quantidade, relação e transformações. 

 

QUARTA-FEIRA: 07/04/2021 

TEMA – PÁSCOA 

ATIVIDADE – CARIMBOS DE BATATA/OVO DE PÁSCOA 

Essa atividade possibilitará a criança observar a causa e efeito das misturas de elementos e a 

interagir com o mundo físico. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Primeiro corte as batatas ao meio (você deve utilizar meia batata). Depois que a batatinha estiver 

seca, faça alguns furos com um canudo plástico, e você já terá seu primeiro carimbo. Após isso, 

você pode realizar alguns cortes na batata para fazer outro carimbo diferente. Em seguida passar 

tinta na batata e carimbar em uma folha. Basta explorar a criatividade na hora de fabricar os 

carimbos, a criança deve participar auxiliada pelo responsável na hora de pintar as batatas e 

visualizar o momento de carimbar a folha.  

Dica: Você pode misturar alguns cortes na batata com os furinhos feitos com o canudinho de 

plástico. Mas lembre-se de não cortar muito fundo e partir a batata, nem de furar muito fundo para 

não atravessar. 

                    

 


