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ESCOLA MUNICIPAL: Sebastião Vayego de Carvalho 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/05/2021 SEMANA: 9 

PROFESSOR: Joyce Neves - Artes  TURMA: Jd I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”, “O EU, O OUTRO E O 
NÓS” E ”CORPO, GESTO E MOVIMENTO” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação. 
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 
reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

 
DIA DE QUEM CUIDA DE MIM 

 
CORES PRIMÁRIAS - Colagem 

 

 
ASSISTIR: https://www.youtube.com/watch?v=d0M2XSjCp5c 

 

As cores primárias se chamam assim, pois são as cores mais puras, ou seja, significa que 
elas não precisam de misturas de outras cores para existirem, além do que, e é só a partir 
dessas três, vermelho, amarelo e azul, que conseguimos criar diversas outras cores! 
 
Para a nossa atividade vamos precisar muito da ajuda da pessoa que cuida da gente e de: 
Papel branco- 3 folhas, tesoura sem ponta, cola e lápis de cor ou giz de cera nas cores primárias e 
preta. Lembra quais são? 
 



SIGA OS PASSOS (ajude a criança indicando os passos, mas sem interferir) 
1: A criança deve escolher uma pessoa que cuida dela. 
2: Separar 3 folhas em branco e pintar cada uma de uma cor primária 
3: Escolher uma folha para desenhar a mão da pessoa que cuida de mim e outra para desenhar a 
mão da criança. Usar as mãos de molde.  
4: Recortar ambas as mãos e colar sobre a terceira folha, começando pela mão da pessoa que 
cuida de mim, a maior.  
 

 COMO FICOU? MANDE UMA FOTO PARA A PROFESSORA NO GRUPO DE ARTE. 
 

Boa atividade! 
 
 
 

FONTES: https://4.bp.blogspot.com/-
vSnBVopqmL4/VxUkjSirUaI/AAAAAAAAvdk/8jkLdLlW9VEssktSYXoNnCQ8FUO7TTixQCLcB/s320/i
magem02.png 


