
 

ESCOLA MUNICIPAL: E.M JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 16/09/2020 SEMANA: 03 

PROFESSOR: Viviani, Nayara, Leia, Cristina, Rita. TURMA: MA e MB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala Pensamento e Imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e 

suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.  

 
Atividade: Mãos de Flores 

As cores remetem as estações do ano, Primavera, verão, outono, inverno, momento 

para se observar a natureza e em como ela muda durante o ano. Muitas flores nascem 

de muitas cores e formatos diferentes nos dando o prazer de aprecia-las cada uma no 

seu tempo. Nessa atividade, o aluno desenvolve suas habilidades manuais, percepção 

visual, reconhecendo a existência de cores e formas.  

Materiais: Folha de sulfite ou de caderno, giz de cera ou lápis de cor, cola, tesoura sem 

ponta.  

Como fazer a atividade: 

 Observando a imagem sugerida https://br.pinterest.com/pin/715579828263717441/ nessa 

atividade vemos um recorte vermelho de uma mãozinha que colada ao caule verde virou 

uma flor. Agora vamos fazer a nossa flor. Primeiramente, o responsável separa todo 

material necessário para essa atividade, mostre a criança o que vamos usar, fale os nomes 

também. Em seguida, já com os materiais separados, desenhe a mãozinha da criança e 

peça que pinte da cor que quiser. Explique que, a mãozinha dele (a) vai se transformar 

em uma flor. Enquanto isso, a mamãe/responsável pode desenhar em outra folha o caule 

e depois dando para a criança pintar da cor verde ou marrom. Depois, com todo cuidado, a 

mamãe recorta a mãozinha da criança e o caule feitos no papel. Agora, em outro papel, 

auxilie a criança a fazer a colagem, primeiro o caule e em seguida, a flor (representada 

pela mãozinha) e assim surgira nossa florzinha mais linda do jardim. Mostre a criança como 

sua atividade ficou linda, aprecie, elogie, diga os nomes das cores usadas, faça uma foto e 

mostre para que admire sua linda obra.  

Tempo estimado: 1hr20min 

https://br.pinterest.com/pin/715579828263717441/ 
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