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Olá família! 

Como estamos trabalhando a estação da primavera, na qual podemos observar a diversidade das cores e 

flores, vamos juntos usar alguns elementos da natureza para a nossa atividade? 

1º Momento: Faremos um decalque utilizando os elementos da natureza que geralmente encontramos em 

nosso quintal. Para isso acompanhe a criança até a área externa da casa, em seguida peça que ela procure 

por folhas, flores e galhos de vários tamanhos e formatos. Depois que ela conseguir reunir esses elementos, 

disponibilize uma folha sulfite ou de caderno e giz de cera. Peça para que ela coloque sobre a mesa os 

elementos da natureza que recolheu no quintal e que por cima deles posicione a folha sulfite. Feito isso 

entregue o giz de cera para a criança e oriente ela a passar o giz por cima da folha sulfite de forma que o 

contorno e a textura desses elementos apareçam no papel. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

2º Momento: Outra maneira bem divertida de fazer essa atividade é passar tinta guache de um lado desses 

elementos e carimbá-los na folha de sulfite, como mostra o exemplo a seguir: 

                                                              

 

 



 
3º Momento: Mas se não tiver facilidade para encontrar esses elementos, poderá ser utilizado um rolinho 

de papel higiênico como carimbo. Neste momento é necessário auxiliá-la recortando as bordas do rolo para 

ela, depois deixe que a criança passe a tinta na borda e faça os carimbos na folha, como no exemplo abaixo: 

                                                                                    

 

 

 

 

 

Como proposta de devolutiva, propomos que os responsáveis nos enviem fotos ou vídeo da criança 
realizando sua atividade. 


