
 
 
 
 
 
ESCOLA MUNICIPAL: E. M. Profª. Neusa Luz Sanches – Unidade II 

NOME DO ALUNO:  DATA 15/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSOR:  Damaris, Eide, Fabiana, Maria Beraldo 
Professora Assistente: Lúcia Adriana 

TURMA: 
MATERNAL 

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, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais 

             A primavera é uma das quatro estações do ano, localizada após o inverno e 
antes do verão. A palavra tem origem no latim primo vere, que significa “antes do verão”. 
É caracterizada, principalmente, pela grande quantidade de flores que desabrocham o 
que confere a ela o título de estação das flores. 

             No Brasil, que está localizado no hemisfério sul, ela tem início em 21 de 
setembro, estendendo-se até 22 de dezembro.  

             Entre as principais características que podem ser percebidas na primavera, estão 
o aumento das chuvas e da umidade, as temperaturas amenas, dias e horas com a 
mesma duração e surgimento de muitas flores. 

              Este é o momento em que flores como as orquídeas, rosas, lírios, hortênsias, 
girassóis, gérberas estarão com a floração a todo vapor. Além disso, esta é a época 
propícia para frutas como abacaxi pérola, banana prata, manga, maçã, mamão e melão. 

              Então, para celebrar esta época, para estimular as crianças a observar a 
natureza e como ela vai mudando no decorrer do ano, além de reiterar como ela é 
importante para todas as pessoas e animais. 

 
Cores da natureza. 

Tempo estimado : 30 minutos 

              Essa atividade pode ser feita ao ar livre e em conexão com a natureza. Estamos 
sempre explorando os ambientes naturais maneira livre e despretensiosa. Mas é também 
certo que, em algumas situações, saímos de casa com algum objetivo: encontrar insetos, 
pedras, tesouros… Isso favorece criar um olhar mais atento para a natureza, sua fauna e 
flora. 

Primeira parte  

            Então, vamos ao passo a passo para fazer esse bonito coração e se divertir com 
seu filho encontrando tesouros! 

Materiais necessários: 



 Papelão 
 Canetinha hidrocor, lápis de cor, giz de cera (Material disponível em casa) 
 Pregadores decorativos coloridos 
 Cola  

          Em um papelão, faça um desenho de um coração grande, recorte (essa parte será 
realizada pelo adulto). Pinte os pregadores coloridos Com a cola, colar os pregadores no 
coração. Pronto. Isso é tudo o que precisa para começar o caça ao tesouro.  

 

 


