
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA  XAVIER

NOME DO ALUNO: 

PROFESSOR: 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:Corpo, gestos e movimento

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
 

Orientações para ou pais

 

 
ATIVIDADE: Dobradura  
 
 Os pais e responsáveis disponibilizarão 
dobradura, poderão utilizar qualquer papel que tenha em casa.
 Seguindo a orientação da ilustração junto
formando a dobradura em formato da flor tulipa
Após a criança poderá colar a dobradura em folha
o caule da flor dando estrutura na atividade. 
Depois a criança poderá grudar a atividade com fita adesiva na parede
dobradura como um quadro para as outras pessoas da casa.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA  XAVIER 

DATA18/09/2020

Corpo, gestos e movimento 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 5

 
TEMA: CORES E FLORES 

 

 
Dobradura Tulipa  

 
 

pais e responsáveis disponibilizarão para criança os materiais necessários para a 
poderão utilizar qualquer papel que tenha em casa. 

Seguindo a orientação da ilustração junto com família a criança deverá dobrar o papel,
em formato da flor tulipa 

Após a criança poderá colar a dobradura em folha de papel maior e rabiscar as folhas e 
dando estrutura na atividade.  

Depois a criança poderá grudar a atividade com fita adesiva na parede
dobradura como um quadro para as outras pessoas da casa. 

 

 

20 SEMANA:3 

TURMA:BII 

Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Atividade 5 

para criança os materiais necessários para a 

deverá dobrar o papel, 

e rabiscar as folhas e 

Depois a criança poderá grudar a atividade com fita adesiva na parede, e expor a 



Como fazer a 
dobradura  

 
 

Observações A criança se interessou em fazer a atividade? 
A criança participou com interesse da construção da dobradura? 
Apresentou interesse de expor a atividade e mostrar para os 
familiares? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


