
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA KATIA REGINA CARVALHO RIBEIRO 

NOME DO ALUNO: DATA 16/09/2020 SEMANA: 3

PROFESSORAS: Adiane, Cecília, Dalva, Erlânia, Juliana e Lenira TURMA: B1

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

OBJETIVO  DE  APRENDIZAGEM:  Explorar  o  ambiente  pela  ação  e  observação,
manipulando e fazendo descobertas. 

Vamos fazer um pincel de folhas?

Materiais: Folhas, gravetos, lã, barbante ou elástico, tintas, papel e um pratinho. 

Desenvolvimento: Primeiramente programe um passeio (uma voltinha) ao quintal, jardim,

praça próxima ou calçada que tenha um jardim. Entregue uma sacola ou baldinho para a

criança. Proponha que a criança escolha e auxilie recolher os elementos da natureza:

folhas, flores e gravetos com cores, formatos, tamanhos e texturas diferentes. 

Organize o espaço já com os materiais coletados. Vocês juntarão os punhados de folhas

e segurarão a ponta das folhas juntas e depois passarão um elástico ou um barbante ou

pedaço de lã, prendendo-as no graveto, assim como mostra a imagem ilustrativa. 

Coloque um pouquinho de tintas coloridas (pode ser tinta guache ou tinta caseira como já

fizemos em outras atividades) em um pratinho. Coloque folhas de papel ou jornal sobre a

mesa ou no chão. Disponibilize os pinceis confeccionados com elementos da natureza e

mãos à obra! Vale carimbar, vale passar o pincel, vale desenhar, vale um pouco de tudo!!!

Só não vale não brincar! Ao final da exploração, coloque o trabalho para secar.

Para finalizar, convide a criança para te ajudar a arrumar o ambiente, levando o que for

lixo para ser jogado no lixo, e dando paninhos ou papel toalha para passar sobre a mesa

e/ou chão. A criança adora a brincadeira de arrumar, pois aprendem e desenvolvem a

autonomia! 

Exponha os trabalhos (depois de secos) na altura dos olhos da criança para que ela

possa apreciar, lembrar e se reconhecer na produção. 

Duração: 30 minutos (+/-).




