
 
 

ESCOLA MUNICIPAL ... 

Nome do aluno:  Semana 17 

Professor: Franceli, Mirian, Marina, Geanne, Roseli, 
Renilda 

Data: 01/07/2021 Turma: B1A 

Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas 
 

TEMA: FESTA JUNINA 

ATIVIDADE: PINTANDO A FOGUEIRA 

Recursos: Um pedaço de cartolina, papel sulfite ou folha de caderno; corantes alimentícios nas 

cores vermelha, amarela e marrom, água e maizena. 

Receita Para A Tinta: Misture 1 xícara de amido de milho com 1 xícara de água fria, até dissolver 

bem. Adicione ½ xícara de água quente e misture bem, até ficar na consistência você desejada. 

Divida em três partes e em cada uma delas, adicione um dos corantes citados acima, para fazer as 

tintas.  

Olá, famílias! 

Para começar, prepare as tintas, seguindo a receita citada acima. Convide a criança para 

pintar a fogueira juntos. Pinte a mãozinha dela com a tinta marrom para carimbar os gravetos da 

fogueira. Em seguida, faça o mesmo com as tintas vermelha e amarela para carimbar as chamas. 

Com a arte pronta, que tal emoldurar e guardar de lembrança? Divirtam-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartilhe conosco, fotos e vídeos desse momento. 

  

 



 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 17 

Professor: Adriana, Andréia, Deise, Elva, Lucimar S., Lucimara 
B., Nalva, Orlanda, Sandra F., Tânia, Telma, Yolanda 

Data: 
01/07/2021 

Turma: BIB e 
BIC 

Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 

TEMA: Festa Junina 
 

ATIVIDADE: Acendendo a fogueira 

Olá, família! 

Como toda e boa festa junina não pode faltar uma linda fogueira, que tal colocar a mão na 

massa e fazer uma? Serão necessários poucos materiais os quais temos em casa mesmo, como 

rolos de papel higiênico e folhas coloridas nas cores das chamas (vermelho, laranja e amarelo), 

podem também pintar umas folhas em branco nessas cores e recortar. Segue algumas imagens 

para verem como pode ser feito. 

A proposta desta atividade tem como o objetivo explorar cores, texturas, planos, formas e 

volumes de diferentes tipos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Não se esqueçam de registrar e compartilhar esse momento conosco! 

 


