
 
ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

NOME DO ALUNO DATA: 08/10/2021 SEMANA: 29 

PROFESSORES: Andreia, Cleia, Dulce, 
Bruna, Debora, Stephanie, Suzi, Vera, Irene, 
Edi, Diana, Carol, Rosana e Joyce; 
Cristina, Francisca, Ingrid, Tamires, Olga, 
Regiane, Ana Cabral ,Adriana Bispo e Iêda 

TURMA: BIA, BIB, BIC e BID. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 
 

 Atividade: Fazendo flores. 

O objetivo dessa atividade é oportunizar as crianças o contato com materiais que 

podemos reutilizar. 

Materiais necessários: garrafas pets, tinta guache na cor vermelha, amarela e verde, 

folha de papel sulfite, papelão ou espelho. 

Como realizar a atividade: Pais ou responsáveis deverão pegar garrafas pets de vários 

tamanhos para montar um lindo jardim com flores. Escolha um lugar onde as crianças 

possam explorar esse momento. Coloque tinta vermelha em um recipiente e auxilie a 

criança a molhar o fundo da garrafa e carimbe numa folha de papel, papelão ou espelho, 

depois molhe o dedinho da criança utilizando a cor de tinta amarela para fazer o miolo 

da flor. Agora, faça as folhagens junto com a criança utilizando a cor de tinta verde, 

permita que a criança explore bastante esse momento e divirtam-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Os bebês poderão participar observando e sentindo a textura da tinta, mas 

cuidado para não colocarem a mão na boca. Divirtam-se eles irão amar!! 

Solicitamos que nos enviem a devolutiva por meio de áudios, vídeos, relatos e fotos. 

 



 
Finalizamos a semana aprendendo sobre a primavera e o meio ambiente, então 

gostaríamos de saber de vocês famílias, quais atividades as crianças mais gostaram? 

Por gentileza nos respondam por meio de fotos, áudios, vídeos e até mesmo relatos. 

Vamos relembrar as atividades ? 

1ª Atividade: História “as flores da primavera” – (Ziraldo) 

Link da história: https://www.youtube.com/watch?v=tvKyiVJfkeg 

2ª Atividade: Pote da primavera 

3ª Atividade: Vamos ouvir Música? 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QmzFcbunB5c 

4ª Atividade: Vamos recolher o lixo? 

5ª Atividade: Fazendo flores. 
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