
 
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ANTÔNIO CUMPIAN SILVA 

Nome do aluno:  Semana 26 

Professor: Alessandra, Eliene, Ivani, Joziene, Maria e 
Miriam 

Data: 17/09/2021 Turma:  
BERÇÁRIO II 

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 
 

 

 

                                 ATIVIDADE: Reciclando na Primavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Chegamos ao fim de mais uma semana e para finalizar a temática 

"Primavera" sugerimos uma atividade que irá   despertar na criança o 

interesse em fazer suas produções artísticas utilizando materiais 

recicláveis, estimulando assim, o fazer artístico e o gosto em apreciar 

suas próprias produções. Vamos começar? 

   Para a atividade de hoje, vocês irão precisar de tampinhas de 

garrafas pet, um palito (sorvete ou churrasco) e uma folha de papel, 

usem os materiais disponíveis em casa. 

   Primeiramente cole uma das tampinhas no centro da folha e em 

seguida cole as outras em sua volta, formando assim, uma flor. Em 

seguida cole o palito logo abaixo formando o caule. Use a criatividade 

para deixar a flor bem colorida. Depois de pronta com o auxílio de um 

adulto a criança irá fazer a contagem das tampinhas utilizadas na 

produção da flor. Ao fim da atividade permita que a criança aprecie 

sua obra de arte. É importante que ela participe ativamente de todo o 

processo da confecção da flor, pois assim, ela irá desenvolver 

habilidades como: atenção, apreciação, coordenação motora fina, 

oralidade, raciocínio lógico, entre outras. 
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A leitura desperta na criança o interesse 

pela prática de ler, contribui para o 

desenvolvimento da oralidade, estimula a 

imaginação, além de ampliar seu 

conhecimento de mundo. 

 São muitos os benefícios que o contato 

com os livros é capaz de proporcionar, 

ainda que seja de forma virtual. 

Para o nosso projeto leitura desta semana, 

sugerimos a História “Com que roupa irei a 

festa do rei ” do escritor (Tino Freitas). 

Prepare um ambiente aconchegante e 

apreciem mais uma linda história deste 

projeto incrivel . 

Link da história:  

https://youtu.be/oeJFLIE5Kjk 
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