
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER

NOME DO ALUNO: 

PROFESSOR: 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós.
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
compreendê-los e fazendo-se compreender.
 

Orientações para ou pais

As Flores do Jardim da Ceci
 
Os jardins da Ceci têm muitas flores, que tal fazermos algumas para o nosso jardim?
 
Para a atividade, assistir ao vídeo (link abaixo).
Após a visualização da explicação do vídeo, os pais junto às crianças, confeccionarão a 
dobradura das flores.  
Use várias cores, afinal, as flores são alegria e as crianças amam as flores. Faça 
quantas desejarem, pois serão
 
Materiais para a dobradura: 
 
- Papel sulfite de diversas cores;
- Papel sulfite branco (colori-los com giz de cera com as cores favoritas ou outro 
material); 
- Tesoura. 
 
Uma linda e colorida atividade!
 
Link  História: 

https://www.youtube.com/watch?v=PtPw5_b8e3o
 

Observações Foi difícil a confecção da dobradura? A criança se divertiu com a 
atividade? Registre tudo e compartilhe conosco
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O Eu, o Outro e o Nós. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Comunicar-se com colegas e adultos, buscando 
se compreender. 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 4

 
TEMA: Cores e Flores 

 
As Flores do Jardim da Ceci 

Os jardins da Ceci têm muitas flores, que tal fazermos algumas para o nosso jardim?

assistir ao vídeo (link abaixo). 
Após a visualização da explicação do vídeo, os pais junto às crianças, confeccionarão a 

Use várias cores, afinal, as flores são alegria e as crianças amam as flores. Faça 
quantas desejarem, pois serão usadas em outra atividade.  

Papel sulfite de diversas cores; 
los com giz de cera com as cores favoritas ou outro 

Uma linda e colorida atividade! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PtPw5_b8e3o 

Foi difícil a confecção da dobradura? A criança se divertiu com a 
atividade? Registre tudo e compartilhe conosco. 

 
 
 
 

/2020 SEMANA: 3 

TURMA: 
Maternal  

se com colegas e adultos, buscando 

Atividade 4 

Os jardins da Ceci têm muitas flores, que tal fazermos algumas para o nosso jardim? 

Após a visualização da explicação do vídeo, os pais junto às crianças, confeccionarão a 

Use várias cores, afinal, as flores são alegria e as crianças amam as flores. Faça 

los com giz de cera com as cores favoritas ou outro 

 

Foi difícil a confecção da dobradura? A criança se divertiu com a 


