
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA  XAVIER
NOME DO ALUNO: 
PROFESSOR: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gesto e movimentos.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
manuais adquirindo Controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

Orientações para ou pais e ou responsáveis 

“Confecção de flor e colagem com bolinhas de cre
 
   
          Os pais ou responsáveis
oferecendo papel crepom, a criança deverá com ajuda dos pais ou responsáveis fazer 
bolinhas de crepom. Depois convide a criança a colar na flor, explorar a imagem d
Durante o momento perguntem
história com a imagem da flor, juntamente com a participação da criança.
 
 
Sugestões para colagem: 
 

 
Observações •A criança se mostrou interessada na Atividade?

•Colou ativamente as bolinhas de crepom na flor?
•Identificou as cores da flor?
•Participou da história da flor?
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gesto e movimentos. 
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 1

 
TEMA: Cores e Flores 

 
Confecção de flor e colagem com bolinhas de crepom"

ou responsáveis deverão apresentar a criança uma imagem de flor,
oferecendo papel crepom, a criança deverá com ajuda dos pais ou responsáveis fazer 
bolinhas de crepom. Depois convide a criança a colar na flor, explorar a imagem d

perguntem para a criança quais são as cores. Ao término, criar uma 
história com a imagem da flor, juntamente com a participação da criança.

 
 

•A criança se mostrou interessada na Atividade? 
•Colou ativamente as bolinhas de crepom na flor? 
•Identificou as cores da flor? 
•Participou da história da flor? 

 
 

2020 SEMANA: 4 
TURMA: BII 

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

Atividade 1 

pom" 

apresentar a criança uma imagem de flor, 
oferecendo papel crepom, a criança deverá com ajuda dos pais ou responsáveis fazer 
bolinhas de crepom. Depois convide a criança a colar na flor, explorar a imagem da flor. 

para a criança quais são as cores. Ao término, criar uma 
história com a imagem da flor, juntamente com a participação da criança. 

 

 



 
 
 
 
 


