
 

 

 

 

 A criança é curiosa e se surpreende com as descobertas que faz sobre a vida. Um 

pedaço de madeira vira um cavalinho, um lençol se transforma em cabana e a caixa de 

papelão brinquedos inimagináveis. Pensando nisso, nossa atividade de hoje trás algo 

parecido. 

 

                  Atividade: Flores com forminha de doce. 

 

 

Para a atividade você irá precisar de: forminhas de doces coloridas, palitos de picolé 

que seu filho (a) poderá colorir, cola, enfeites variados, botões, uma folha de papel, 

lápis de cor verde ou canetinha, algodão, lantejoula e papel amassado. Você verá que 

é muito fácil e logo abaixo estarão disponibilizadas imagens para facilitar a execução 

da atividade. Para começar mostre a seu filho (a) como colar uma forminha dentro da 

outra, faça isso com todas, pinte os palitos de picolé na cor verde em seguida, cole a 

flor no papel, no miolo decore com os enfeites finalizando como desejar. Participe com 

seu filho e construa juntos, pois será um momento de brincar importante para ele. 
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ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CUMPIAN DA SILVA 

Nome do aluno: Data: 25/09/2020 Semana: 4 

Professor:  Elaine, Regiane, Ivani Cleide  e Telma.  Turma: 
Maternal 

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

Objetivo da aprendizagem: Demonstrar  imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 
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                           PROJETO LEITURA 

 

As cores fazem parte do nosso dia a dia na natureza estão distribuídos 

harmoniosamente inspirando o homem na hora de sua aplicação nas artes, as  

crianças pequenas são sempre atraídas pelas cores e sendo a leitura a chave que nos 

permite entrar em contato com outros mundos, ampliar horizontes, desenvolver a 

compreensão, nosso projeto leitura nessa semana recomenda um livro (link) muito 

legal com história “Bom dia todas as cores!”, da escritora (Ruth Rocha). Assistam, 

conversem em família sobre o que acharam, estimulando a criança a expressar o que 

achou da leitura online. 

 

 Assistam, conversem em família sobre o que acharam, estimulando a criança a 

expressar o que achou da leitura online. Abaixo segue o link da história. 

https://youtu.be/ZhGHEZUzQX0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

https://youtu.be/ZhGHEZUzQX0
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             PROJETO MUSICALIZAR PARA INTEGRAR 

 

 

Campo de experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

 Objetivo de aprendizagem: Classificar objetos, considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma etc.) (EI02ET05). 

 

 Dando continuidade ao nosso projeto Musicalizar para Integrar, um projeto que vem 

trazendo momentos de muita alegria e interação para as nossas crianças, afinal, a 

música faz parte do desenvolvimento motor e oral e intelectual dos nossos pequenos. 

Através da música a criança brinca, dança, canta, imita entre outras habilidades. Nesta 

semana estaremos disponibilizando a vocês dando continuidade ao nosso projeto  

Cores e flores o vídeo “ Leilão de jardim”. 

 

 Segue o link do projeto musicalizar. 

https://youtu.be/xH5WlaOt100 
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