
 

 

 

 

 

 

 

       

Estratégia de Aprendizagem:        

    PINTURA LIVRE COM TINTA CASEIRA 

            Conversar com a criança sobre a atividade que farão no dia, permitindo 

que ela auxilie na criação da tinta caseira, desde a separação dos ingredientes 

até a mistura e a escolha das cores de sua preferência, se possível. 

Recursos:  

• Tinta caseira nas cores desejadas; 

• Folha grande de desenho, papel pardo, papelão ou embalagens vazias de cereais 
ou de pizza;  

• Pincel ou objetos que possam substituí-los, como: pente de cabelo, escova de 
dente, garfo, carrinho, bola de plástico com saliências, chave e peças plásticas de 
encaixe, rolo de papel toalha ou de papel higiênico. Use a criatividade! 

 
 Escolha um lugar tranquilo e confortável e disponibilize ao alcance da criança as tintas, 

a folha de papel ou embalagem vazia e oriente para que ela pinte o que desejar, dialogando 

sobre as cores, quais são e sobre os traços, o que ela está desenhando. 

Boa atividade! Compartilhe conosco através de fotos ou vídeos. 

https://drive.google.com/file/d/1Um8F785NGyK1Yw9f_JcW_ZZ2gUBakrg0/view?usp=drives

dk  
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: HISTÓRIA “O PINTINHO 

QUADRADO”  

 A proposta de hoje é apresentar de forma lúdica as formas geométricas. Assistir ao 

vídeo com a criança da história “O Pintinho Quadrado”, observando as formas geométricas 

e as cores. Após sugerimos que converse com a criança e pergunte se ela gostou, fale sobre 

a diferença do pintinho quadrado em relação aos outros, e do encontro com os pintinhos nas 

formas geométricas. Será estimulado os sentidos da audição e visão. 

 Não esqueçam de compartilhar conosco essa atividade, enviando fotos, vídeos ou 

comentários. 

                                    Link do vídeo: https://youtu.be/X5ELfnN8jVE   
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