
 

 

 

 

 

Bom dia, uma ótima semana a todos. Vamos iniciar com um assunto delicado, 

que se trata de “Maria da Penha vai a escola”, iremos priorizar o carinho e 

respeito que todos devemos ter com nossa mãe e todos da casa. 

Sabemos o quanto é importante cultivar a harmonia dentro do nosso lar, todos 

bem e com saúde é o que necessitamos e assim podemos construir uma 

sociedade melhor, desde pequenos serem tratados com amor e respeito isso 

contribuirá para um futuro melhor. 

Cada um fazendo sua parte, papai, mamãe e os demais membros da família e 

pensando assim que tal fazer uma pintura com o carimbo da criança 

representando a família toda? Pode colocar os pets também, afinal temos que 

amar sempre, não esqueçam de registrar e nos enviar. 

 

https://br.pinterest.com/pin/339599628136158169/ 
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Simone M. S. Afonso, Valéria B. Fernandes. 

Data: 
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Turma: Berçário I 

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

Objetivo de aprendizagem:   Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais. 

https://br.pinterest.com/pin/339599628136158169/


https://leiturinha.com.br/blog/como-fazer-tinta-caseira-para-os-pequenos/ 

 

Ingredientes: 

2 colheres de açúcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

meia colher (pequena) de sal 

meia xícara de amido de milho 

2 xícaras de água 

diversos corantes alimentícios ou sucos em pó 

Modo de preparo: 

1. Em uma panela, coloque o amido de milho e vá acrescentando a água 

aos poucos, sempre mexendo. 

 

2. Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. 

 

3. Quando a mistura estiver homogênea e com uma consistência mais 

cremosa, igual à da tinta guache, desligue e deixe esfriar. 

 

4. Divida a mistura em diferentes potinhos e acrescente cada cor de corante 

ou suco em pó em um recipiente. 

 

Agora seu pequeno já pode soltar a imaginação e deixar tudo mais 

colorido! 

https://leiturinha.com.br/blog/como-fazer-tinta-caseira-para-os-pequenos/

