
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

NOME DO ALUNO: DATA 25/09/2020 SEMANA 4 

PROFESSORES: Michelly, Caio e Elen  TURMA: Jardim l A e Jardim l B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; Traços, sons, cores e 
formas. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se 
por temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas; 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

• Antes de realizar a leitura do livro em PDF A Borboleta azul, Heck, Lenira Almeida,2006, mostre 
as imagens para a criança e pergunte a ela o que acha que vai acontecer na história; 

• Em seguida, realize a leitura do livro; 

• Conversem sobre a história e pergunte a criança qual é a cor das asas da borboleta, a parte 

que ela mais gostou ou se emocionou e peça que explique; 

• Separe uma folha de papel (sulfite ou de caderno) e nela a criança deverá desenhar a borboleta 

azul. Pode usar o contorno das mãos para desenhar as asas da borboleta; 

• Incentive a criança a escrever o seu nome no desenho. Ajude-a se for preciso. Deixe uma ficha 

com o nome da criança sempre exposta para que ela possa visualizar e utilizar nas atividades. 

A escrita do nome deve ser sempre com letra bastão caixa alta. Ex.:                   

• Em outra folha, o responsável deverá escrever a letra B de borboleta em um tamanho grande, 

tomando todo o espaço da folha. A criança deverá contornar a letra várias vezes com o dedo. 

Explique à criança onde começa e termina o contorno. Após, deverá utilizar a tinta guache e 

passar por cima da letra B com o dedo mesmo. Segue link do vídeo explicativo das atividades 

de hoje.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MIGUEL 



 
  Link: 

https://drive.google.com/file/d/16aekwhz78iEysEUNzQ6Hl2psOG8HW6Qy/view?usp=sharing 

Livro A Borboleta Azul, Lenira Almeida,2006 

https://drive.google.com/file/d/1kXUXiAvWDsEh7IJlcNtIM9VmzwBLWWZp/view?usp=drivesdk 

Atividade de contorno 

 

Referência: 
Heck, Lenira Almeida,2006 
 

Avaliação:  

• Durante a semana, a criança participou ativamente das atividades propostas?  

• Demonstrou interesse em realizar as atividades?  

• Teve preferência por alguma atividade? 
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