
[Digite texto] 
 

                                            Montagem do Jardim  

Hoje para finalizar as atividades do tema “Cores e Flores", vocês irão montar um jardim 

utilizando os materiais confeccionados por vocês nas atividades do tema. Como: o pote que 

vocês pintaram e as flores que vocês confeccionaram. 

Vocês irão precisar também de massinha de modelar, caso não tenham em casa segue a 

receita abaixo: 

2 xícaras (chá) de farinha de trigo. 

½ xícaras (chá) de sal 

1/3 de xícaras (chá) de água  

½ colher de óleo de (soja, girassol, ou outro comestível) 

Modo de preparo: 

Misture os ingredientes em sequência e, por último, coloque o corante da cor que preferir. 

Conduza a brincadeira! Modele a massinha junto com as crianças, criem formas, toquem e 

esparramem esse instrumento de exploração sensorial livremente! 

Depois coloque a massinha dentro do pote que vocês fizeram na atividade passada,  que  

servirá de base para que vocês montem o jardim com as flores confeccionadas pelas 

crianças com o auxilio de vocês. 

Com a atividade pronta não se esqueçam de nos enviarem uma foto da criança segurando 

o seu lindo jardim. 

Compartilhe conosco. Divirtam-se!  

Segue abaixo uma foto ilustrativa como inspiração.  
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 Turma: 
Berçário I 

Campo de experiência:   o eu, o outro e o nós  

Objetivo da aprendizagem: interagir com crianças da mesma faixa etária e adulta 
ao explorar espaço, materiais, objetos e brinquedos. 
 



EQUIPE CUMPIAN 

“INCENTIVO AO PROJETO LEITURA:   A IMPORTÂNCIA DA LEITURA 

                                                        INFANTIL” 

 

Dando continuidade ao “Projeto Leitura” pretendemos proporcionar momentos 

prazerosos que enriquece o imaginário infantil, amplia o vocabulário, além de, 

permitir à criança familiarizar-se com a leitura, provocando a curiosidade, 

conhecimentos, magia e encanto. 

O contato com a leitura faz a criança mergulhar na história e fazer de conta que ela 

é: príncipe, princesa, rei, rainha, super-herói, fadas, bruxas, duendes e até imaginar 

que há florestas, castelos, cavernas, lugares encantados, cidades inteiras, como se 

tudo fosse de verdade. 

São muitos os benefícios que o contato com os livros, é capaz de proporcionar, 

ainda que seja de forma virtual. Portanto vocês responsáveis, têm o papel de 

incentivar, apreciar e valorizar a escuta e a leitura junto à criança. Clique no link 

abaixo e curtam mais uma linda história: 

https://youtu.be/TPJJczu38l4 

https://youtu.be/TPJJczu38l4


EQUIPE CUMPIAN 

“MUSICALIZAR PARA INTEGRAR” 

 

Como sabemos esse projeto tem contribuído significativamente para esse momento 

que estamos vivendo, as atividades que o integram incorporam diferentes 

linguagens. Assim a criança dança, brinca ,imita, utiliza recursos expressivos, 

aprecia história, tudo isso favorece continuamente o faz de conta e a imaginação 

infantil. 

Para que as crianças continuem vivendo essas experiências lúdicas e prazerosas 

através de histórias, músicas, brincadeiras. Vamos continuar levando alegria, 

diversão e muita magia aos nossos pequenos!  Aproveitem e curtam juntos mais um 

vídeo. Segue o link abaixo. 

https://youtu.be/xH5WlaOt100 

Atividade: Brincadeira Cantada-Imitando os Movimentos- Cores e Flores. 

Objetivos: Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

Campo de Experiência: Corpo, Gesto e Movimentos. 

https://youtu.be/xH5WlaOt100

