
 

Olá queridos alunos e familiares!  

 

Estamos longe uns dos outros, muitas vezes parece ruim, mas é para o bem de todos e logo tudo 

isso passará e estaremos juntinhos nos divertindo bastante. 

 

Estamos planejando atividades divertidas e animadas para a turma da Educação Infantil – Fase II, 

algumas precisarão ser realizadas no seu caderno ou em folhas avulsas. 

 

Ah! Não se esqueça de guardar bem todas as atividades que vocês estão realizando, quando 

voltar as aulas presenciais queremos ver todas. ;) 

 

 

Boas aprendizagens! Até mais! 

Equipe da EMEB Professor Paulo Freire 

 

FASE II 

Experiência: Brincar, pintar e aprontar. 

 

Objetivos:  

• Manusear, vivenciar e criar com diferentes objetos e cores, fazendo arte. 

• Participar de diferentes possibilidades de fazer arte por meio de diferentes produções 

próprias da criança. 

• Desenvolver senso crítico e de estética. 

 

Contextualização: Na escola estamos o tempo todo envolvidos com cores diversas e podemos 

experimentar diferentes texturas, como as tintas, a massinha, a areia molhada do parque... Nesta 

semana vamos aprender como fazer tinta e massinha e explorar bastante estes materiais.   

 

Materiais: Papéis diversos, diferentes superfícies, copos ou canecas plásticas/descartáveis, 

guache, tinta caseira, forminhas de gelo, palitos de dente, frutas, suco artificial e farinha de trigo. 

 

1ª atividade: Tinta caseira 

Juntamente com um adulto/responsável você irá separar os materiais necessários e produzirá 

uma tinta caseira, como está na receita abaixo. Depois disso é só sair por onde te deixarem, 

colorindo o mundo! 
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Se não tiver os materiais acima, uma opção é usar a receita abaixo: 

MATERIAL 

• Beterraba 

• Cenoura 

• Espinafre 

• Liquidificador 

• Água 

 
MODO DE FAZER 
 

1º – Bata no liquidificador, com água, beterraba (para a cor vermelha), cenoura (para a cor 
amarela) e espinafre (para a cor verde). 
2º – Esprema o líquido de cada um em um pano e depois coe. Guarde as tintas em vidros e 

tampe bem. 
Obs.: Podem ser guardadas na geladeira. 
 

2ª atividade: Tinta de gelo.  

Misture a tinta caseira com um pouco de água, coloque para congelar, prenda palitos, assim a 

criança terá facilidades para manusear e deixar a imaginação correr solta.  
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3ª atividade: Figuras com palitos de dente. 

 

Numa folha ou superfície, propor à criança que, com palitos embebidos na tinta caseira ou na 

tinta guache, forme figuras diversas. 
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4ª atividade:  Decalques.  

Com forminhas de massinha, copos, frutas cortadas. Passe o objeto escolhido na tinta caseira ou 

na tinta guache e faça o decalque no papel ou qualquer outra superfície escolhida.  
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5ª atividade: Massinha colorida caseira.  

Receita: 1xicara de farinha de trigo, ¼ xicara de sal, ¼ xicara água, 1 pacote de suco artificial, 

corante comestível ou guache. Misturar bem, amassar durante alguns minutos e começar a 

brincadeira! 
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                                                                                                 Saudades!                                                                                 

Professoras da Fase II 


