
 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 7 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani Data: 22 /04/2021 Turma: B l A 

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 
 

 

3ª Atividade: Brincadeira com farinha!! 

Objetivo: Deixar a criança brincar com materiais que tragam sensações fora do convencional. 

Como Fazer: Irão precisar de um pote e um pouquinho de farinha de trigo. 

Pais ou responsáveis forre o chão com um lençol e sente-se com sua criança, um de frente para 

o outro. Coloque a farinha no pote e ponha no chão e comece a mexer na farinha e estimulando 

sua criança a fazer o mesmo. E para ficar mais divertido, pegue alguns brinquedos pequenos, de 

preferência de plástico e coloque dentro do pote e deixe a criança brincar. Explore e registre esse 

momento com seu filho (a). 

 

 

 

  

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 7 

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

Data: 22/04/2021 Turma: BIB 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 

 

TEMA: MONTEIRO LOBATO 

3ª Atividade: Carimbo das mãos – “Rosto da Boneca Emília " 

Essa atividade tem como objetivo proporcionar o conhecimento do seu próprio corpo e suas 

possibilidades, explorar através das mãos diferentes ideias, proporcionar momentos de manuseio 

com tintas e ainda proporcionar momentos de concentração. 

 

Materiais: Para essa atividade, você vai precisar de uma cartolina ou 4 folhas de papel sulfite ou 

caderno coladas umas nas outras e tinta guache cores diversas. 

Desenvolvimento da Atividade: Vamos trabalhar com a personagem Emília do Sitio do Pica 

Pau Amarelo de Monteiro Lobato, A responsável deverá apresentar a imagem da boneca de 

pano, por meio de imagens, e em seguida deverão desenhar um rosto, conforme a figura, na 

cartolina, folhas de sulfites ou de caderno, unidas e coladas, ficando do tamanho aproximado  da 

cartolina, onde os cabelos deverão ser feitos com carimbo das mãozinhas da criança e da(o) 

responsável com tinta guache de diversas, cores, deixando os cabelinhos bem coloridos, depois 

deixe secar e exponha em um lugar onde a criança possa observa - lá. 

 

             

 



 
 


