
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER

NOME DO ALUNO: 

PROFESSOR: 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:Traços, Sons, Cores e Formas
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
 

Orientações para ou pais

Passarinho de Tampinhas de Garr
 

1. Que tal confeccionarmos um lindo pássaro do Jardim de Ceci? Para a atividade, 
serão necessários os seguintes materiais:

 
- Tampinhas de garrafa pet; 
- Cola; 
- Cartolina ou outro papel de preferência
- Tesoura. 
 
Os pais juntarão algumas tampinhas 
as asas, os bicos e os olhos do passarinho. Ou se preferirem, podem deixar que as 
crianças façam o trabalho de recortar as partes do passarinho e logo em seguida colar 
(imagem ao lado). Depois, é só se div
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER 

DATA: 16/09/2020

Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:Utilizar materiais variados com possibilidades 
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 3

 
TEMA:Cores e Flores 

 
Passarinho de Tampinhas de Garrafa Pet 

Que tal confeccionarmos um lindo pássaro do Jardim de Ceci? Para a atividade, 
serão necessários os seguintes materiais: 

Cartolina ou outro papel de preferência; 

Os pais juntarão algumas tampinhas e cartolina nas cores que desejarem. Irão recortar 
as asas, os bicos e os olhos do passarinho. Ou se preferirem, podem deixar que as 
crianças façam o trabalho de recortar as partes do passarinho e logo em seguida colar 
(imagem ao lado). Depois, é só se divertir com o lindo passarinho. 

 

/2020 SEMANA: 3 

TURMA: 
Maternal  

Utilizar materiais variados com possibilidades de 
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 

Atividade 3 

Que tal confeccionarmos um lindo pássaro do Jardim de Ceci? Para a atividade, 

e cartolina nas cores que desejarem. Irão recortar 
as asas, os bicos e os olhos do passarinho. Ou se preferirem, podem deixar que as 
crianças façam o trabalho de recortar as partes do passarinho e logo em seguida colar 



2. Projeto Musicalizar para Integrar: Vídeo Musical: Flores, quais são as cores. 
Os pais assistirão ao vídeo musical com as crianças. 
Link  História: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hd9OGd6P_8k 
 
Vídeo Musical: 
https://www.youtube.com/watch?v=QU9wJIdIXEQ&t=1s 
 
Música: 
https://www.youtube.com/watch?v=hgFfC4cCnec 
 

Observações Conte-nos como foi à confecção do passarinho e o vídeo musical. 
Registre tudo e compartilhe conosco. 
 

 
 
 
 


