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Campos Experiência: Traços, sons, cores e formas 
Objetivos de Aprendizagem: (EIO2TSO3) Utilizar diferentes fontes 
sonoras disponíveis em ambientes em canções, músicas e 
melodias. 
(EIO2TSO2) Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação e explorando cores, texturas, planos e formas. 

 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Como continuação dessa semana, no qual trabalhamos o desarmamento infantil, 

iremos assistir a um vídeo de contação de historias onde o tema abordado é “O 

Livro da Paz”. 

Acesse o link abaixo para assistir ao vídeo ou leia a história que disponibilizamos no 

final da página. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2oHcuhAFR5Y 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2oHcuhAFR5Y


 
 

 

Agora que entendemos que há varias maneiras de paz, que tal fazermos um 

carimbo das mãos em formato da  pomba da paz? 

O adulto passará tinta guache, plástica ou caseira (segue receita logo abaixo) 

branca na mão da criança e carimbará em um papel conforme mostra a figura 

abaixo. 

 

Para registrar esse momento fofo, fotografe a atividade. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita tinta caseira: 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

O LIVRO DA PAZ 

 
Paz é fazer novos amigos 

Paz é manter a água azul para todos os peixes 

Paz é ouvir diferentes tipos de música 

Paz é pedir desculpa quando magoas alguém 

Paz é ajudar teu vizinho 

Paz é ler diferentes tipos de livros 

Paz é pensar em alguém que se ama 

Paz é dar sapatos a alguém que precisa 

Paz é plantar uma árvore 

Paz é partilhar uma refeição 

Paz é usar roupas diferentes 



Paz é ver a neve cair 

Paz é manter as ruas limpas 

Paz é oferecer um abraço a um amigo 

Paz é ter um lar 

Paz é plantar um jardim 

Paz é fazer uma sesta 

Paz é aprender outras línguas 

Paz é ter pizza suficiente para toda a gente do mundo 

Paz é manter alguém quentinho 

Paz é haver mais bebês 

Paz é ser livre 

Paz é viajar para lugares diferentes 

Paz é pedir um desejo a uma estrela 

Paz é ser você mesmo 

Paz é seres diferente, sentires-te bem contigo e ajudares os outros. 

O mundo é um lugar melhor por tua causa!!! 

Com amor Todd 

 

 

EQUIPE PALMIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 


