
 
 

 

            TEMA: Programa de Turismo Educativo - Ribeirão Pires 

ATIVIDADE 03 

Atividade a ser desenvolvida: IMPRESSÃO DE TEXTURA DE FOLHAS. 

 

Promover a criança o conhecimento das características que definem o 
município em que ela está inserida é oferecer a ela a oportunidade de 
desvendar lugares, belezas por vezes esquecidas, além de resgatar elementos 
que constituem sua própria identidade. Você sabia que em nossa cidade, 
Ribeirão Pires, temos o Parque Pérola da Serra e o Parque Oriental? Ambos 
são ótimos lugares para um passeio em família, piquenique e ainda constituem.  
Os pequenos sentem-se livres e mais a vontade para deixar a imaginação 
correr solta! Despertando a observação e conhecimento de novas texturas, 
animais, plantas, flores, entre tantas outras coisas.  

Você precisará para a realização da atividade somente: folha de papel (pode 
ser sulfite, de caderno), giz de cera, lápis e cor ou até mesmo o “lápis de 
escrever”, folhas recolhidas da natureza.  
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Agora, que tal um passeio, no entorno de casa mesmo, com a criança? Peça 
que ela observe as árvores, animais (como: formiguinha, pássaros, entre outros 
que puder encontrar). Incentive a colheita de folhas de plantas ou arvores, 
dando preferência àqueles com mais nervuras Após, escolha uma folha e a 
coloque em baixo do papel sulfite (ou a folha que tiver disponível). Em seguida,  
passe o giz de cera ou lápis da cor que mais gosta em cima do papel  

 

Observem as várias texturas que irão aparecer! Divirtam-se! 

Agora nos conte... Você já visitou algum desses parques ou outro ponto 
turístico do nosso município? Se conhecer algum e tiver alguma foto ou vídeo,  
nos envie por whatsapp no grupo do berçário II B. Ficaremos felizes em ver 
esse momento! 

Um grande abraço a todos!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


