CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRELINHA AZUL
PROFESSORA CARMEN
Plano de aula Maternal II
20 de abril de 2020 - (segunda-feira)
Vamos fazer arte?
Materiais: tinta guache ou tinta de tecido e folha de papel.
Dobre a folha ao meio. Faça pingos de tinta (mais ou menos generosos)
bem na dobra da folha que ficou para o lado de dentro. Use várias cores.
Um pingo do lado do outro. Use mais o centro da dobra da folha, deixando
um espaço de dois dedos em cima e dois em baixo sem tinta. Agora dobre
a folha novamente com a tinta dentro. Com as mãos espalhe a tinta,
puxando de dentro para fora. Abra a folha e veja o desenho que se
formou.
(modelo)

22 de abril de 2020 - (quarte feira)
Pintura com terra e cola:
Materiais: terra de vários tons, cola branca, papel e pincel.
Pegue copos plásticos e colete terra de vários tons no quintal de sua casa
ou de vasos. Não precisa de muita terra. Meio copo dos vários tons, será
suficiente. Se precisar faça mais tinta depois. Com a terra coletada misture
cola branca até ficar na consistência de tinta. Nem muito espessa e nem

muito líquida. Mostrem para a criança as várias tonalidades de marrom,
formadas devido a diferença da cor de terra. Com o pincel na mão, use sua
imaginação. Faça sua própria obra de arte.

23 de abril de 2020 - (quinta-feira)
Construindo um brinquedo:
Materiais: rolo de papel higiênico (parte de dentro) tinta, cotonete e papel
colorido.
Pinte o rolo de papel, usando como pincel um cotonete. Faça pintura bem
bonita. Recorte tiras de papel, cole no rolo e construa um avião.
OBS: o papel pode ser de capa de revista (que é um pouco mais grosso) ou
de caixa de sapato. Usem o que possuírem em casa.

24 de abril de 2020 - (sexta-feira)
Fazendo arte dentro de casa
Brincadeira de esconde-esconde.
Um familiar esconde um objeto qualquer dentro de casa e a criança
deverá procurá-lo. Fazer isso várias vezes. Assim manterá a criança
ocupada por um determinado tempo e a brincadeira poderá ser executada
em qualquer horário do dia.

