
 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 10/ 05 /2021 

Segunda-feira 

Semana: 10 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

 

ATIVIDADE: Pintura com esponja 

MATERIAL: 1 esponja ( recortar  em quatro e usar apenas uma parte da esponja) e tinta guache. Caso não tenha 

tinta guache, você pode confeccionar em casa. Na lição do dia 29, abaixo, tem a descrição de como fazer. 

Passar fitas crepes em papel e depois  pintar os espaços com a esonja. Atividade sensorial tátil e proprioceptiva. 

Atividade também de criação. Depois tire a fita e deixe a atividade exposta num lugar onde todos da casa possam 

ver a obra da criança. Elogie com frequência.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 11/ 05 /2021 

Terça-feira 

Semana: 10 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

 

ATIVIDADE: colar ovinhos (bolinha de papel) na folha da  atividade  

Material: pedaços de papel.  

Fazer pequenas bolinhas de papel e colar no retângulo abaixo de acordo com a quantidade indicada 

 

 
 

 

 



 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 12/ 05 /2021 

Quarta-feira 

Semana: 10 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

 

ATIVIDADE:  CAÇA AO TESOURO SENSORIAL 
 

Um adulto vai fazer uma lista de objetos com diferentes texturas (liso, duro, macio, áspero). O desafio será 
que você precisará andar pela casa para encontrá-los. Se estiver muito fácil, o adulto vai marcar um tempo para você 
resolver os desafios para o desafio ser ainda mais interessante!  

Tire fotos dos objetos encontrados e envie a professora 

 

 
 

 

 

 



 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 13/ 05 /2021 

Quinta-feira 

Semana: 10 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

ATIVIDADE: TINTA CASEIRA 

Vamos fazer arte em casa?  
Que tal fazer uma tinta caseira? Você vai se surpreender! Ajude a separar os ingredientes! Deixe com um 

adulto a tarefa de levar a mistura ao fogo, porque é muito perigoso para crianças.  
 
Tinta caseira  
 
Ingredientes:  
 
2 colheres de açúcar;  
½ colher de sal;  
½ xícara de amido de milho (maisena);  
Corante alimentício ou suco em pó.  
 
 
Modo de fazer:  
Em uma panela, coloque o amido de milho e vá acrescentando a água aos poucos sempre mexendo.  

Acrescente o sal e o açúcar. Leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. Quando a mistura estiver homogênea e com 
uma consistência mais cremosa, igual a da tinta guache, desligue e deixe esfriar.  

Divida a mistura em diferentes potinhos e acrescenta cada cor de corante ou suco em pó em um recipiente. 
Registre numa folha  a sua experiência com uma pintura linda!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 14/ 04 /2021 

Sexta-feira 

Semana: 10 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

 

TELEFONE SEM FIO 

Hoje a atividade será a brincadeira do telefone sem fio. Essa brincadeira é uma boa estratégia para 
desenvolver a fala. Talvez no início, a criança encontrará certa dificuldade, no entanto, procure inserir essa 
brincadeira no dia a dia da criança, e logo ela estará familiarizada com o jogo das palavras.  

 Convide sua família para brincar com você! 
 

REGRAS 
As regras são simples: todos os participantes devem se sentar, um ao lado do outro, formando um 
Círculo. Uma pessoa cria o "segredo"- que pode ser uma palavra ou uma frase - e repassa esse segredo, bem 
Baixinho, no ouvido de quem estiver ao seu lado. Este repetirá o mesmo segredo, como ele ouviu ou 

entendeu, para o próximo, e assim sucessivamente, até chegar no último participante, que deverá anunciar alto 
aquilo que escutou / entendeu. 

Essa brincadeira é muito divertida, mas tem que prestar muita atenção e ter boa memória. Você irá se 
surpreender em como as frases que a gente diz no começo da brincadeira saem bem diferentes depois de passar por 
outras pessoas! 

 

 


