
 

 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

As crianças vivem em ambientes onde, a cada momento, ocorrem situações 

envolvendo pessoas, atividades, espaços, objetos e materiais que elas buscam 

perceber, reconhecer, significar e representar, e o fazem pela apropriação de 

diferentes linguagens e recursos, como suas sensações, afetos e desejos, sua 

corporeidade, sua linguagem verbal, sua percepção das ações de seus parceiros 

e sua atenção voltada para os aspectos materiais do ambiente. 

 
 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos do1°Semestre: 

 

 - Explorar sons produzidos com próprio corpo e om objetos do ambiente. 

 - Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos 

riscantes e tintas. 

 -  Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação ( argila, 

massa de modelar), explorando  cores, texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar objeto tridimensionais. 

 - Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar 

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

 

 

 

Estratégias:    
 

 Uso de diferentes suportes e riscadores, oportunizando situações nas quais 

as crianças possam explorar, expressar-se, comunicar-se e divertir-se por 

meio de desenhos, esculturas, pinturas, colagens, gravuras e demais 

produções artísticas, proporcionando experiências com diferentes 

materiais. 

 Criar novas cores e experimentar diferentes texturas; 

 Trabalhar com formas bidimensionais e tridimensionais;  

 Brincadeiras de roda, apresentando brincadeiras cantadas, canções, 

parlendas, rimas etc; 

 Entrar em contato com diferentes sons de diferentes intensidades, 

durações, alturas, timbres em diferentes situações; 

 Motivar momentos de exploração com a produção de sons; 

 Promover apresentações, improvisações musicais e festas populares. 
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Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos do 2° Semestre: 
 

 Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e 
tintas. 

 Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para 

acompanhar diversos ritmos de música. 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente e brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. 

 

 
 

Estratégias:    
 

 Uso de diferentes suportes e riscadores, oportunizando situações nas quais 

as crianças possam explorar, expressar-se, comunicar-se e divertir-se por 

meio de desenhos, esculturas, pinturas, colagens, gravuras e demais 

produções artísticas, proporcionando experiências com diferentes 

materiais. 

 Criar novas cores e experimentar diferentes texturas; 

 Trabalhar com formas bidimensionais e tridimensionais;  

 Brincadeiras de roda, apresentando brincadeiras cantadas, canções, 

parlendas, rimas etc; 

 Entrar em contato com diferentes sons de diferentes intensidades, 

durações, alturas, timbres em diferentes situações; 

 Motivar momentos de exploração com a produção de sons; 

 Promover apresentações, improvisações musicais e festas populares. 

 
 


