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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B Data: 03/07/2020 

Título da Atividade 05: Pintura com canudo e guache. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, entre outros. ( EI02CG05); 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais.(EI03TS02); 

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais 

gráficos. (EI02EF09); 

 

Resumo: 

Este é um tipo de pintura muito interessante e as crianças costumam adorar já que elas podem fazer 

diversos tipos de arte com esquemas de cores diferentes. Nenhuma obra sairá completamente igual 

a outra e a criança no final poderá contar o que achou da experiência. 

 

Preparação: 

1. Corte o canudo ao meio para evitar um esforço muito grande da criança e faça um furinho no 

topo para evitar que elas suguem a tinta. 

2. Coloque um pouco de tinta no papel com ajuda de uma colherzinha. Misture um pouco de água 

na tinta, o suficiente para deixá-la rala, mas não aguada demais. 

3. Com o canudinho a criança deverá soprar a tinta no papel até formar o efeito desejado. 

 

Materiais: 

Canudos, tinta guache e folhas de papel.  
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Espaços: 

Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando possibilidades de 

movimentos amplos e expressivos ( sala, cozinha ou algum local com uma mesa).  

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso grupo do 

WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstrou-se 

compreender com facilidade e clareza os comandos dados a ela? Se a criança consegui reconhecer 

as cores. 

 

O que fazer durante? 

 Estimule a criança como palavras como força, você consegue, está ficando lindo e parabéns; 

 Verifique se a tinta está grossa, pois se estiver irá dificultar a realização da atividade; 

 Observe o desenho dois do anexo e mostre para criança, assim você pode incentivar ela a 

desenhar o vírus COVID-19, vocês também podem colocar olhinhos e boquinhas nos 

desenhos,  

 Ajude a criança coordenando as ações dela;  

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponíveis em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
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Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 


