
  

 

 

Atividade: Criaturas de folhas 

Aproveitar o dia ao ar livre com as crianças é muito bom. Observar a natureza, 

as plantas, árvores e suas folhas verdes ou secas que caem. Brincar juntos é 

muito divertido, aproxima, reúne e se aproveita o que a natureza tem de melhor. 

Que tal usar as folhas das arvores para fazer bichinhos que temos na natureza?  

Materiais: folhas secas, lápis de cor ou giz, tinta guache (opcional), folhas de 

sulfite ou caderno, cola. 

Desenvolvimento: Vamos dar inicio a nossa atividade fazendo um passeio pelo 

quintal ou na rua de casa e observe tudo que a natureza tem, como, árvores, 

flores, folhas.  Colha algumas folhas secas ou folhas vedes que encontrar, o 

tanto que desejar, quanto mais, melhor para a atividade. Limpe-as e reseve. 

Separe os materiais necessários na mesa ou no quintal da sala. Vamos então 

fazer alguns bichinhos com essas folhas.  É bem fácil, você pode fazer uma 

borboleta, um passarinho, um peixinho, entre outros, deixe a imaginação tomar 

conta da criatividade. Posicione a folha seca na folha de sulfite ou a de caderno 

e auxilie a criança na colagem. Espere secar e com o lápis de cor ou giz de cera, 

auxilie a criança a desenhar as asas da borboleta, por exemplo. Cole também 

as outras folhas e crie outros bichinhos da natureza, estimule a criatividade da 

criança para fazer o que desejar. Brinque de fazer exposição da atividade e 

elogie pela sua criatividade.  

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: EM JULIA DEL CORTO RONCON 

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

PROFESSOR: CRISTINA:  LÉIA,  NAYARA,  RITA, VIVIANI TURMA: MA e MB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO, IMAGINAÇÃO 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI02EF09 – Manusear diferentes instrumentos e suporte de 

escrita para desenhar, traçar letras, e outros sinais gráficos.  
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http://juferreiratj26.blogspot.com/2014/01/atividade-de-artes-diferente.html 
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