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Encontro Artefato Detalhamento 

01 21 a 25/fev 
Placa para porta do quarto 
com pintura e mosaico 

Apresentação da proposta, entrega do papel 
sulfite 180g, identificação do aluno no verso da 
folha com lápis, pintura com tinta guache preta 
utilizando stencil. O aluno deve escrever uma 
frase na sua placa utilizando caneta permanente 
2.0.   

02 
28/fev a 
04/mar 

Placa para porta do quarto 
com pintura e mosaico. 

Entrega dos papéis coloridos para a confecção da 
moldura em mosaico. Aplicação de barbante para 
pendurar a placa. Finalização do artefato 

03 07 a 11/mar Atividade Aquática Atividades aquáticas 

04 14 a 18/mar 
Confecção de raquete 
para tênis de mesa 

Apresentação da proposta, corte e colagem do 
papel paraná, pintura com guache.  

05 21 a 25/mar 
Desenho e Pintura com 
“aquarela” 

Apresentação da proposta, entrega das folhas 
sulfite 90g e lápis 2B. Apresentação de técnicas 
de desenho com o tema: Natureza. Identificação 
do aluno no verso da folha com lápis.   

06 
28/mar a 

1º/abr 

Desenho e Pintura com 
“aquarela” e finalização da 
raquete para tênis de 
mesa 

Entrega dos materiais. Confecção de tinta 
aquarela utilizando corantes alimentícios e pintura 
do desenho feito na aula anterior. Finalização da 
atividade utilizando caneta permanente 1.0. 
Finalização das raquetes de tênis de mesa com 
colagem e fixação com fita adesiva.  

07 04 a 08/mar Jogo das 3 Marias  

Apresentação da proposta, recorte dos 6 
quadrados de tecido a partir de molde, inicio do 
processo de costura. Identificação do aluno com 
caneta permanente 2.0. 

8 11 a 15/abr Jogo das 3 Marias                
Continuação da costura, fazer o preenchimento 
das peças com areia utilizando um funil de apoio. 
Costura de acabamento e prática do jogo.    

9 18 a 22/abr Feriado 

10 25 a 29/abr 
Confecção de presente de 
dia das mães 

Atividade de confecção de presente para dia das 
mães. ( A definir)  

11 02 a 06/mai 
Confecção de presente de 
dia das mães 

Atividade de confecção de presente para dia das 
mães. ( A definir)  

12 09 a 13/mai 
Confecção de presente de 
dia das mães 

Atividade de confecção de presente para dia das 
mães. ( A definir)  

13 16 a 20/mai 
Decoração Unifestança: 
Balões. Dia do amiguinho 
Itapema: Jogo Resta 1 

Apresentação da proposta, confecção de balões 
de papel de seda. 
Dia do Amiguinho: Apresentação da proposta.  
Desenho do tabuleiro na folha colorida, decoração 
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das tampinhas com papeis coloridos. Prática do 
jogo. 

14 23 a 27/mai 
Decoração Unifestança: 
Balões. Dia do amiguinho 
São Vicente: Jogo Resta 1 

Apresentação da proposta, confecção de balões 
de papel de seda. 
Dia do amiguinho: Apresentação da proposta. 
Desenho do tabuleiro na folha colorida, decoração 
das tampinhas com papeis coloridos. Prática do 
jogo. 

15 
30/mai a 

03/jun 

 Decoração Unifestança: 
Flores. Dia do amiguinho 
Centro: Jogo Resta 1 

Apresentação da proposta: confecção de flores 
com caixas de ovos. Separação das partes da 
caixa de ovos, pintura com tinta guache. Dia do 
amiguinho: Apresentação da proposta. Desenho 
do tabuleiro na folha colorida, decoração das 
tampinhas com papeis coloridos. Prática do jogo. 

16 06 a 10/jun 
Decoração Unifestança: 

Flores. Dia do Amiguinho 
School: Jogo Resta 1 

Continuação da proposta da aula anterior, junção 
das partes das flores, finalização com palito de 
churrasco pintado de guache verde e bolinha de 
papel crepom amarelo. Dia do amiguinho: 
Apresentação da proposta. Desenho do tabuleiro 
na folha colorida, decoração das tampinhas com 
papeis coloridos. Prática do jogo. 

13                           

17 13 a 17/jun Feriado 

18 20 a 24/jun 
Decoração Unifestança: 

vasos 

Apresentação da proposta, recorte dos tecidos, 
colagem nos vasos de vidro, confecção de laços 
com fita de cetim e colagem de fitas e laços nos 

vasos. 

19 
27/jun a 

1º/jul 
Porta canetas com caixa 
de leite com découpage 

Apresentação da proposta, marcação da altura 
com a régua, recorte da caixa, lixar as 
extremidades e pintura com tinta acrílica e cola. 
Identificação do aluno deve ser feita com caneta 
permanente preta 2.0 por dentro do artefato. 

20 04 a 08/jul 
Porta canetas com caixa 
de leite com découpage 

Técnica de pintura “chuvisco” utilizando tinta 
branca. Recorte das imagens e colagem, 

aplicação de verniz e finalização do artefato 

21 11 a 15/jul Desenho “raspado” 

Apresentação da proposta, coloração da folha 
sulfite 90g com giz de cera colorido sob todo o 

fundo. Pintura com tinta guache preta sobre toda a 
folha, após a secagem, desenhar raspando a 

superfície com o cabo do pincel. 
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