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Berçário II A e II B 
Olá Famílias! Bom dia! Esperamos que estejam todos bem! 

Terça-feira 18/05/2021 
Tema: BRINCANDO E APRENDENDO COM A NATUREZA 

 
A exploração de elementos naturais possibilita atividades artísticas no espaço brincar e criar. As 
crianças nascem com curiosidade natural para explorar e experimentar os ambientes. Nesse 
aspecto, ambientes da natureza oferecem desafios e provocações como nenhum outro lugar. 
 
 
Atividade 1- Roda de conversa, interação entre a família, o adulto irá relembrar a história do dia 
anterior e cada um falará qual o bichinho que mais gostou e o porquê. Se quiser pode rever o 
vídeo novamente. Link: https://www.youtube.com/watch?v=TNnXJEIZAnk&t=8s 
 
 
Atividade 2- Arte no papelão, pós a roda de conversa cada um fará o desenho do animal 
preferido, será necessário que o adulto faça o desenho para a criança e em seguida todos 
pintarão seus desenhos com o dedo, utilize o carvão para desenhar e a tinta caseira para pintar. 
Como preparar a tinta caseira: 1 copo de farinha de trigo, 1 copo de água, 1 copo de sal, após o 
preparo, se quiser divida em três partes e produza diversas cores, acrescente 1 colher de pó de 
café (marrom),bata meia cenoura pequena com 100 ml de água e coe, misture á tinta para obter a 
cor laranja, utilize também o colorau, ou o repolho roxo, açafrão, o espinafre ou a beterraba, 
também pode se utilizar o suco em pó para colorir. 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=TNnXJEIZAnk&t=8s


 
 

Pedimos por gentileza se possível que incluam devolutiva destas atividades, pode ser por meio 
de fotos ou relato desses momentos na página do Berçário II. Sua participação é muito importante 
para nós professoras.  

  

Desde já agradecemos a colaboração de todos e um abraço carinhoso de todas as professoras.  


