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TURMA:  
MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua 
cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras 
 

Primavera das Cores 
 

ATIVIDADE: Caça as flores para primavera 

Tempo Estimado: 30 minutos 

Material 

- Folha de sulfite ou cartolina no tamanho de A4,  

- Giz de cera,  

- Lápis de cor, 

 - Cola e palitos de sorvete ou algo que substitua para o cabo da flor. 

Modo de fazer 

- O adulto falará sobre a primavera, relatando as características desta estação, sobre as 
árvores e flores que florescem, os pássaros, entre outros, e como tudo fica mais colorido. 

- Após esta conversa o adulto organizará os materiais, e desenhará cinco flores, e a 
criança colorira cada uma delas com sua criatividade nas cores escolhidas, não 
esquecendo sempre de estimular a criança de que cores ela usou e como estão ficando 
lindas, bem coloridas. 

- O adulto depois das flores coloridas, numerara cada flor, de 1 a 5, e aplicará cola no 
palito de sorvete formando o cabo o palito pode ser pintado pelo adulto ou pela criança). 

-Depois de tudo prontinho, o adulto iniciará a brincadeira a caça as flores, sem que a 
criança veja o adulto esconderá cada flor em um local diferente, e pedirá para a criança 
encontrar, dano dicas o tempo todo para que a criança consiga encontrá-las, e cada vez 
que a criança encontrar, o adulto mostrará a flor de número 3 como exemplo, focando nos 
numerais. (para a atividade ficar mais divertida poderá colocar musica que a criança gosta 
de estudar) 

Obs.: segue modelo de flor. Usar sua criatividade 



 

 


