
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA  XAVIER
NOME DO ALUNO: 
PROFESSOR: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar). Explorando cores, texturas, superfícies planas, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

Orientações para ou pais e ou responsáv

  
               A família ou responsáveis participa junto com a criança de uma roda de 
conversa sobre a primavera. Em seguida, disponibilize os materiais
caseira, papel sulfite, ou cartolina)
dedos e carimbar a folha de papel, formando flores, fazendo primeiro o centro e depois 
faça as pétalas. Explore as cores da para fazer várias flores, se desejar faça o cabinho 
pontilhado com a ponta dos dedos.

Observações  
•A criança participou com entusiasmo?
•Reconhe
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Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 3:

TEMA: Cores e Flores 
 

"Flor de Primavera" 

A família ou responsáveis participa junto com a criança de uma roda de 
conversa sobre a primavera. Em seguida, disponibilize os materiais

te, ou cartolina) e ajude a criança a tocar na tinta, com a
dedos e carimbar a folha de papel, formando flores, fazendo primeiro o centro e depois 
faça as pétalas. Explore as cores da para fazer várias flores, se desejar faça o cabinho 
pontilhado com a ponta dos dedos. 

 
 

Sugestão para a atividade 
 

•A criança participou com entusiasmo? 
•Reconheceu alguma cor que manipulou? 

 
 

09/2020 SEMANA: 4 
TURMA: BII 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar). Explorando cores, texturas, superfícies planas, 

Atividade 3: 

A família ou responsáveis participa junto com a criança de uma roda de 
conversa sobre a primavera. Em seguida, disponibilize os materiais: (tinta guache ou 

e ajude a criança a tocar na tinta, com a ponta dos 
dedos e carimbar a folha de papel, formando flores, fazendo primeiro o centro e depois 
faça as pétalas. Explore as cores da para fazer várias flores, se desejar faça o cabinho 

 



 
 
 
 
 


