
Atividade 07.07 – Mini Maternal 

Eixo e Campo de Experiência: Artes Visuais -  Traços, sons, cores e formas 
Objetivo: Conhecer alguns aspectos culturais da região Nordeste do nosso país e utilizar 
materiais variados com possibilidades de manipulação , explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 
 
Didática/Justificativa: Uma criança que conhece sua cultura cria um senso mais aguçado de 
sua própria história, o que outras pessoas fizeram antes dela influencia o que ela faz hoje. 
Há uma série de hábitos que herdamos de diferentes ancestrais: índios, portugueses e 
africanos para dizer o mínimo, mas a lista se expande dependendo da região do país. 
Hoje conheceremos um pouco sobre a região Nordeste do nosso país, e montaremos uma 
sombrinha usada para dançar frevo. Pinte a sombrinha de Frevo usando as cores azul, 
amarela, vermelha e verde, destaque bem o nome de cada cor em conversa com a criança, 
depois recorte as partes da sombrinha e do cabo, dobre a sombrinha nas linhas pontilhadas 
e cole as pontas, cole um palitinho no cabo da sombrinha e depois cole o cabo na outra 
parte formando uma sombrinha para dançar Frevo e se divertir. 
Segue uma indicação de vídeo com uma música bem animada para a sua diversão, Mundo 
Bita - Carnaval do Bita https://www.youtube.com/watch?v=siVfbM-jicg . 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=siVfbM-jicg
https://www.youtube.com/watch?v=siVfbM-jicg
https://www.youtube.com/watch?v=siVfbM-jicg
https://www.youtube.com/watch?v=siVfbM-jicg
https://www.youtube.com/watch?v=siVfbM-jicg
https://www.youtube.com/watch?v=siVfbM-jicg
https://www.youtube.com/watch?v=siVfbM-jicg
https://www.youtube.com/watch?v=siVfbM-jicg
https://www.youtube.com/watch?v=siVfbM-jicg




Atividade Bilíngue  
 
Eixo e tema: Artes Visuais -  Traços, sons, cores e formas 
 
Uma grande vantagem de um colégio com um sistema bilíngue, é a possibilidade de um 
maior conhecimento no idioma. Isso ocorre quando o aluno estuda a nova língua e tem 
aliado as atividades que estimulam o aprendizado com exercícios, músicas e conversações 
diárias. 
Para essa aula precisaremos de um lugar onde a criança tenha acesso ao computador ou 
tablet para acessar ao vídeo da professora na plataforma, combinado? Vamos conhecer mais 
sobre o Nordeste, vamos conhecer a música típica da região que é o Frevo e conhecer uma 
palavra nova em inglês, que é umbrella (guarda-chuva). 
 
umbrella – guarda-chuva (pronúncia: umbrella) 
red – vermelho (pronúncia: red) 
blue – azul (pronúncia: blú) 
yellow – amarelo (pronúncia: iélou) 
green – verde (pronúncia: grin) 
 
Objetivo: O uso de cores na educação infantil é muito importante para o desenvolvimento 
da criança e é importante que diferentes tonalidades sejam exploradas durante a educação 
infantil para captar o interesse e despertar a curiosidade das crianças. Isso porque uma das 
primeiras características que os pequenos utilizam para diferenciar objetos é justamente a 
cor. 


