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 Campos experiência: traços, sons, cores e formas” 

“Objetivos de Aprendizagem; (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 

(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. 

 

 

Olá família, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. 

Dando continuidade ao nosso projeto,’’ ‘’Era uma vez’ ’com a história ‘João e Maria’’ 

É muito importante incentivarmos nossas crianças a terem o habito da leitura e 

começa desde pequeninos. 

 A literatura estimula a imaginação, incentiva a criança a criar suas próprias histórias 

e a aplicar o conhecimento adquirido em novas situações de vida. Isso mostra que 

valorizar a importância da leitura na educação infantil ajuda no crescimento 

individual do aluno em todo processo educacional. 

Vamos fazer uma casinha da bruxa? 

Você vai precisar de qualquer papel, pode ser papel cartão, cartolina, kraft, ou 

algum papel que você já tenha em casa. Peça para a mamãe recortar no formato de 

uma casinha como mostra a figura abaixo. Se você desejar pode colar a casinha em 

uma outra folha e peça para a mamãe desenhar um cenário, como o sol e árvores. 

Com papel crepom ou um outro papel que você já tenha em casa peça para a 

criança fazer bolinhas e colar na casinha representando os doces da bruxa. 

Deixe que a criança faça a colagem. 

 As atividades que envolvem colagem são essenciais para promover a criatividade, 

a autonomia a expressão contribuindo para a construção e ampliação das 



habilidades artísticas durante seu processo da alfabetização, também auxilia no 

desenvolvimento da coordenação motora fina, percepção visual e imaginação. 

Quanta coisa vamos trabalhar com nossos pequenos. 

Boa atividade. 
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