
 

 

ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/09/2020 SEMANA: Cores e 
Flores 

PROFESSOR:Eliete de Souza Rodrigues, Danubia Regina F. 
Bernardes, Josefa M. Agra Silva, Marli A. de Oliveira, Neiva P. de 
Oliveira, Priscila Carolyne L. dos Santos Silva, Rodrigo G. da Silva, 
Shirley Socorro Garrido. 

TURMA:Berçário1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ¨Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e transformações 
¨.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e 
observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

 

Atividade: Contato com a natureza  

 

Em contato com a natureza, as crianças se sentem mais livres e mais à vontade para 

deixar a imaginação correr solta. A natureza é considerada fator favorável à imaginação 

dos pequenos potencializando sua criatividade.  A natureza está cheia de sons, cores, 

texturas, gostos e cheiros que são novidades para os pequenos especialmente para os 

bebês, quando a criança interage com a natureza, o desenvolvimento dos sentidos e de 

habilidades é estimulado, em contato com a natureza, as crianças têm mais espaço para se 

divertirem, brincarem e realizarem descobertas que só o meio ambiente pode oferecer. 

 

Proposta e organização: Para esta atividade propomos que busquem um espaço natural 

e aconchegante que ofereça segurança ao pequeno, pode ser o quintal de casa, jardim, 

grama, sol, árvores, espaço com terra ou areia o importante é que possua variedades de 

elementos da natureza como: folhas, galhos, pedras, flores, sementes e etc. Suscite que a 

criança recolha e coloque em uma caixa ou em um pote elementos do seu interesse, 

permita com sua supervisão que o pequeno manipule e explore os elementos da natureza 

e seu espaço garantindo diversão, descobertas incríveis e uma experiência significativa aos 

nossos pequenos. Com o objetivo de despertar o interesse e a sensibilidade das crianças 

para os belos recursos que a natureza oferece, partindo daquilo que há em seu entorno.  

Não se esqueçam de registrar através de fotos ou vídeos esses momentos tão ínfimos com 

nossos pequenos, e se possível compartilhem conosco.  

 

 

 

 

 

 

 


