
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA

NOME DO ALUNO: DATA: 17/09/20 SEMANA: 3

PROFESSOR: ÁUREA, ÉRIKA, MARIZA, MARIA, ROSELI E VERA TURMA: MAT

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilida-
des de manipulação explorando cores, formas, superfícies e volumes ao criar objetos tridi-
mensionais.

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e pro-
priedades dos objetos (textura, tamanho). 

Vários infortúnios da vida têm roubado de nós coisas que nos são caras, a liberdade da 

infância e o convívio familiar, por isso convidamos a família para investir tempo com 

menos tecnologia e mais terra, mas brincadeiras ao ar livre e vivencias sensoriais.

Ofereça para as crianças a oportunidade que propiciem o exercício da imaginação e da 

criatividade.

DESENVOLVIMENTO:

Convide a família para ir a um parque ou praça próximo de sua casa, se não for possível 

deixe a criança explorar  jardim ou canteiro no quintal de casa, peça para ela observar a 

natureza o sol, o ar que respiramos como é puro a terra as plantas e como elas 

necessitam de agua para se desenvolver fale sobre a importância de todos esses 

elementos da natureza, depois peça para ela recolher elementos como folha, flores, 

gravetos, pedras dentre outros achados somente o que estiver no chão, reúna tudo que 

foi recolhido e converse com ela mostrando os objetos e questionando quanto a cores, 

formas, texturas e tamanho. 

Em seguida proponha que juntos montem um painel, você pode utilizar folhas de sulfite ou

pedaço de papelão para colar todos elementos que foram recolhidos deixe as crianças 

explorar a textura das folhas a maciez das flores e soltar a imaginação, depois deixe 

exposto para observação de todos. 



Segue algumas imagens para inspirar a criatividade 



Convidamos toda família para assistir no varal de histórias como nasceram os quatro 

filhinhos da mamãe natureza! Vamos assistir e cantar juntos! 

Segue link: https://youtu.be/wvEhVTPlPYY

Por gentileza se possível registrar as atividades, por meio de vídeos, fotos ou comentá-
rios.

https://youtu.be/wvEhVTPlPYY
https://www.youtube.com/watch?v=wvEhVTPlPYY



