
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 13 

Professoras: Célia, Dinair, Elaine, Francisca, 
Goreti, Helena, Maria, Mirian, Najara, Renata, 
Rosângela e Tereza.  

 
Data: 31/05/2021 

Turma: 
BERÇÁRIO I A e 
BERÇÁRIO I B 

Campo de Experiência: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: FAZENDO ARTE 

“Ao brincar com tinta, a criança desenvolve a coordenação motora, se expressa e se comunica. Além de estimular a 

criatividade, permitir a percepção das cores, texturas e formas, brincar com tinta é um terreno fértil para que o seu 

filho expresse sua personalidade.” (sacadademae.com) 

Estratégia de aprendizagem: 

Escolha um vegetal como chuchu, beterraba, laranja, batata (o que tiver disponível em casa), corte-

o ao meio e passe tinta de sua cor de preferência e brincando peça para a criança (com o seu 

auxílio) pressionar sobre o papel ou papelão que tenham disponível em casa. Converse sempre 

enquanto realiza a atividade, falando das cores, de qual legume ou fruta estão utilizando, 

incentivando a criança a manipular essa nova textura e elogiando como ficou bonito. 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade.    

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 13 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane,                                                                     
Juliana Fortunato, Irani e Vanuza / Cristiane Narcisio, 
Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e Valdinéia. 

Data: 31/05/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

                             

TEMÁTICA: CORES PRIMÁRIAS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Antes de iniciar essa atividade o responsável escolherá um local aconchegante da casa e no 

primeiro momento junto com a criança assistam ao vídeo musical Borboleta azul, acompanhe o 

vídeo com a criança imitando os gestos e movimentos, após a música converse com a criança 

sobre a cor da borboleta que é azul. 

No segundo momento, organize um espaço da casa para confeccionar a borboleta, diga para a 

criança que vocês confeccionarão uma linda borboleta azul. Separe os seguintes materiais: papel 

sulfite (papelão ou outros papéis que tenha disponível em casa), tinta guache azul, pincel, lápis e 

lápis de cor. Pinte a mão da criança com tinta guache azul em seguida pressione com a mão aberta 

no papel sulfite como mostra o desenho abaixo, faça o mesmo procedimento com a outra mão, 

finalize desenhando uma lagarta no meio das asas e pinte, apresente essa arte para a criança. 

Caso a criança não aprecie a textura da tinta, vocês podem contornar a mãozinha dela no papel e 

depois solicitar que a mesma pinte a borboleta com giz de cera azul. 

 

Segue o link para assistir ao vídeo: 

                                        https://www.youtube.com/watch?v=n-RpD1hMTII  

https://www.youtube.com/watch?v=n-RpD1hMTII


 

 

                                     

 


