
 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 25 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 09/09/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores E Formas. 
 

 
 

2ª Atividade da semana: Pintura surpresa com as cores da Bandeira brasileira 

Objetivo: Esta atividade estimula a coordenação motora, noção de cores e criatividade da 

criança. 

Como fazer: Para essa atividade você vai precisar de uma folha de sulfite ou de caderno e tinta 

guache nas cores verde, amarela e azul para representar as cores da Bandeira do Brasil. Inicie 

dobrando a folha para marcar o meio, em seguida abra novamente a folha e coloque um pouco 

de tinta de cada cor enfileirada no centro da folha. Após dobre a folha novamente para que a tinta 

fique dentro da folha, deixe que a criança passe a mão na parte externa para espalhar a tinta, 

passe também sua mão para garantir que a tinta se espalhe bem. Para finalizar abra a folha e 

aprecie junto com o seu (a) filho (a) a linda pintura que vocês acabaram de fazer. 
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ma

: 

Paí

s onde moro/ Independência 

Atividade: Bandeira do Brasil com Contorno das Mãos 

Essa atividade além de estimular a compreensão de fatos históricos, desperta na criança a 

curiosidade, noções de cores e formas geométricas simples, proporciona o conhecimento do seu 

próprio corpo e suas possibilidades.  

Materiais necessários: Meia folha de sulfite, tinta guache ou giz de cera nas cores verde, amarelo 

e azul, lápis ou caneta, tesoura, cola ou fita adesiva e palito de churrasco. 

Desenvolvimento: O responsável irá preparar o espaço com os materiais necessários. Explique 

para a criança o que irão elaborar, com a metade da folha de sulfite fazer o contorno da mão da 

criança, dois triângulos iguais e um círculo recorte-os, lembrando que os triângulos e o círculo 

precisam caber dentro da mãozinha. Em seguida pedir para pintar o contorno com tinta guache 

ou giz de cera na cor verde, os dois triângulos de amarelo que formarão o losango, quando for 

montar a bandeira e o círculo de azul. Incentive a falar o nome de cada forma geométrica e as 

cores. Para finalizar, montar juntos a bandeira e colar no palito como mostra a imagem. 

Link de pesquisa: https://br.pinterest.com/pin/373869206568581267/ 

 

                      

 

 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno: 

Professor:  Eliana, Elisabeth, Elizete, Patrícia, Roseli, Talita e Vera Semana 25  

Campo de Experiência: Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações 

Data: 09/08/2021 Turma: BIB   
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