
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 14 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 10/06/21 Turma: BIA 

Campo de Experiência: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.  
 

 

4ª Atividade da semana: Conhecendo a Natureza 

Objetivo: Proporcionar o conhecimento do seu próprio corpo e suas possibilidades, explorar através 
das mãos diferentes ideias, momentos de manuseio com tintas e ainda momentos de concentração.  

 

Como fazer: O adulto irá colar 2 folhas de sulfite ou caderno, em seguida desenhe o cabo 
(pedúnculo) de 3 flores. Pinte a mão da criança com tinta guache e carimbe acima do cabo como 
mostra a imagem. Repita a ação por três vezes usando cores diferentes. Agora fale para a criança: 
que as flores fazem parte da natureza; são lindas, cheirosas, coloridas etc. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte de pesquisa 

https://br.pinterest.com/pin/386394843006500272/sent/?invite_code=fa9de731694b4c8d8dcc60b
be0c862c1&sender=643100159198196018&sfo=1 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/386394843006500272/sent/?invite_code=fa9de731694b4c8d8dcc60bbe0c862c1&sender=643100159198196018&sfo=1
https://br.pinterest.com/pin/386394843006500272/sent/?invite_code=fa9de731694b4c8d8dcc60bbe0c862c1&sender=643100159198196018&sfo=1


 

Quinta-feira: 10/06/2021 

 

Tema: Meio Ambiente 

Atividade: Árvore Natural 

No dia 05 de junho comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, sendo assim, elaboramos 
atividades com o objetivo de promover proteção e preservação do meio ambiente, alertando os 
perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do mundo em que vivemos, além de ampliar o 
vocabulário, ouvir músicas relacionadas e valorizar o meio ambiente. 

Desenvolvimento: desenhe o contorno de uma árvore em um papel sulfite ou folha de caderno, 
depois de ouvir a música sugerida com a criança, deverão cantar e fazer gestos ao ritmo, e em 
seguida passear no entorno de sua residência, estimulando a criança a observar e apreciar as 
árvores, os pássaros e outros animaizinhos da natureza. Juntos deverão colher cascas de árvores 
e folhas secas e realizar a colagem desses itens em uma árvore desenhada no início da atividade. 
Aproveite esse momento para conversar sobre a importância de preservar o Meio Ambiente! 

Material utilizado: casca e folhas de árvores, cola, sulfite ou folha de caderno e lápis. 

 

Link da música: A árvore - Patati Patatá https://youtu.be/ORB69mopVrU 

 

                

 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno: 

Professor:  Eliana, Elisabeth, Elizete, Maria, Nayara, Patrícia, Roseli, Talita e Vera Semana 14 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Data: 10/06/2021 Turma: BIB 

https://youtu.be/ORB69mopVrU

