
 

ESCOLA MUNICIPAL: JÚLIA DEL CORTO RONCON  

NOME DO ALUNO:  DATA: 22/09/2020 SEMANA: 04 

PROFESSOR: Neusa, Flávia, Luciana, Leonice, Elizete  TURMA:  BlA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Traços, Sons, Cores e Formas” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El01TS02). Traçar marcas gráficas em diferentes 

suportes. 

 

 

2ª Atividade – 22 de Setembro 

“Flores em Formas Geométricas” 

 

Objetivo: Confeccionar algumas flores, usando formas geométricas simples e coloridas. 

Perceber as características de cada forma e desenvolver a percepção visual através do uso 

das diferentes cores. 

Como fazer: Os pais irão precisar de um pedaço de papelão no formato de um quadrado, 

cola, tesoura e uma revista bem colorida. 

Recorte algumas figuras geométricas conforme mostra a “imagem” e reserve. Depois pegue 

o papelão e faça uma borda com alguns círculos menores. 

Agora vamos à confecção: Sente-se com seu filho (a), passe cola nas formas geométricas 

que você recortou e comece a montar as flores sobre o papelão. Estimule sua criança a 

interagir e participar dessa produção. Passe cola em uma figura, e direcione-o apontado o 

local onde colar, pegando em sua mãozinha, ou aponte com o dedo “aqui filho (a) ”, deixe 

ele (a) colar do jeitinho dele. 

Depois de seco, mostre para sua criança como ficou. 

 

 

 

 

 

 

www.pinterest.com/pin/65161525838413302/ 

 

  

  

  

http://www.pinterest.com/pin/65161525838413302/


 

 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JÚLIA DEL CORTO RONCON  

NOME DO ALUNO:  DATA: 22/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR:  Elisabeth, Roseli, Sirlei, Arlete, Cida, Ticiany e Vera TURMA: BI B  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e 

confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

 

 Atividade: “Jogo da Memória das Flores” 

 

Para confeccionar o Jogo da Memória, precisará de folhas de sulfite ou de caderno, lápis 

de escrever, lápis de cor ou giz de cera e tesoura.  

Desenhe na folha algumas flores de um tamanho médio. Faça cerca de 10 flores para que 

o jogo não fique cansativo.  

Peça para a criança pintar em pares, por exemplo: duas vermelhas, duas amarelas e assim 

por diante.  

No final, recorte de forma que as "cartinhas" do jogo fiquem iguais (mesmo tamanho e 

formato). 

Embaralhe as cartas e as organize um uma superfície, viradas com o desenho para baixo. 

Explique para a criança as regras, demonstre e brinque o quanto quiser.  

Não esqueça de registrar o momento e enviar para a gente. 

 

 
  

 

  

  

  


