
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 27 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 21/09/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.  

 
 2ª Atividade da semana-Árvore de carimbo da mão 

Objetivo: Conhecimento do seu próprio corpo e suas possibilidades; proporcionar momentos de 

manuseio com tintas; contato direto com textura.  

 

Como fazer: Organize um espaço da casa para a realização da nossa atividade forrando o chão 

se necessário. Utilizaremos de tinta verde, uma folha de sulfite, rolinho de pintura e toalha velha 

úmida para a limpeza das mãos. Passe a tinta verde em uma das mãos da criança e fale o nome 

da cor para seu conhecimento. Em seguida, a mamãe segura o punho da criança e carimbe com 

a mão aberta na folha de sulfite, uma ou duas vezes. Espere secar e desenhe o tronco abaixo da 

mãozinha. Finalize pintando o tronco e pronto, já temos nossa árvore para o Dia da Árvore. 

Mostre para a criança e elogie seu lindo trabalho.  

 

               

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 27 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Elizete, 
Vera e Roseli. 

Data: 21/09/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

Tema: Dia da Árvore / Trânsito 

Terça-feira: 21/09/2021 

Atividade: Árvore feita com a mão 

O objetivo deste dia é conscientizar sobre a importância da preservação das árvores e das 

florestas, incentivando a proteção do meio ambiente com atitudes que trazem benefícios à 

natureza. 

Desenvolvimento da atividade: Desenhe o contorno da mão da criança, os dedos na cor verde 

e pinte da mesma cor, depois continue com a cor marrom até um pouquinho além do pulso e 

pinte como mostra no desenho, faça algumas frutinhas na copa da árvore de vermelho. 

Em seguida recorte o desenho e cole os dois palitos de sorvete atrás, de modo que fique um 

pedacinho para fora. 

Depois de feito, faça uma abertura na tampinha e coloque sua árvore.  

Decore algum móvel da casa com sua linda obra de arte. 

 

Materiais necessários: Uma folha de sulfite ou de caderno branca, dois palitos de sorvete, lápis 

de cor (verde, marrom e vermelho), cola ou fita crepe, tesoura (adulto manuseará), uma tampinha 

de refrigerante. 

 

 

 


