
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:20/04/2021 SEMANA: 07 

PROFESSOR: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. da Rocha 
Souza, Thainã dos S. de Melo, Thaisa L. de O. Gonçalves 

TURMA:MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós; 
Traços, Sons, Cores e Forma. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO01) 

Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 
(EI02TS02) 
Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, 
texturas, superfícies, formas. 

 

 

 

Oi turminha do Maternal! 

 Tudo bem? 

Hoje vamos conhecer um novo personagem Do Sítio 

do Pica Pau Amarelo. 

Quem será? 

É uma bonequinha linda. 

Uma das personagens criada por Monteiro Lobato. 

Ela é feita de pano, muito sapeca e tagarela. 

Seu vestidinho é amarelo e vermelho pertence à Narizinho. 

É a Emília. 

Se quer conhecer um pouco mais essa bonequinha poderá assistir uma de suas 

aventuras em: 



O Banho da Emília - Sítio do Pica pau Amarelo - Episódio 58 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=EspFHJkCttw 

 

 

Vamos juntos confeccionar uma bonequinha da Emília com reciclagem? 

 

Vamos precisar de: 

Rolinho de papel ou caixa de leite. 

Papel amarelo e vermelho para encapar ou tinta nas cores amarelo e vermelho (podem 

ser utilizadas as tintas caseiras ensinadas em outra aula). 

Cola, tesoura e pincel se escolher a pintura. 

Retalhos para o cabelinho. 

 

 

 

Modo de fazer: 

Escolha um local para confeccionar sua 

Emília e forre com jornal ou outro papel 

que tiver para não fazer sujeira. 

Para pintar: 

Pegue o pincel e as tintas nas cores amarelo e vermelho e pinte a caixa ou rolinho 

intercalando as cores para fazer a roupa da Emília. O rostinho pode ser feito em papel 

branco pelo adulto, colar na parte de cima como mostra na imagem. Finalize colando os 

cabelinhos que podem ser feitos com papel crepom ou pintando papel branco com as 

cores amarelo e vermelho. 

Para encapar: 

Passe cola no rolinho de papel ou caixa de leite e cole o papel na cor amarelo e vermelho 

de maneira intercalada para fazer a roupa como mostra na imagem acima. Faça o 

rostinho da Emília e cole na parte de cima. Finalize com o cabelinho. 

Boa Atividade!!! 
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EQUIPE PALMIRA 


