
8 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/09/2021 SEMANA: 26 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, CAROLINE TURMA: 
MATERNAL A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros 

Primavera: “Leilão de Jardim” 

 

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/wznsHD7TzUk   - Borboleta Azul 

Atividade: Eu sou uma borboleta. 

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet, fotografia, folha de papel disponível 

em casa, lápis de cor, giz de cera, tintas. 

Estratégia:  

Na poesia Leilão de Jardim aparecem borboletas de muitas cores, o adulto 

responsável irá assistir com a criança o vídeo da música Borboleta Azul e fará 

algumas perguntas para ela sobre a borboleta: 

1- O que a borboleta Azul era antes de virar borboleta? (lagarta) 

2- Onde ela ficou para se transformar em borboleta? (casulo) 

3- Como era o casulo? (escuro) 

A seguir irá convidar a criança a fazer uma borboleta usando a sua fotografia. 

Auxiliará a criança a desenhar e colorir as asas da borboleta usando muita 

imaginação e criatividade, na sequência recortar e colocarão  a foto da criança 

nas asas. 

Gravem um vídeo onde a criança apareça respondendo as perguntas e 

confeccionando a borboleta poste no grupo da escola para que possamos 

observar a oralidade e compreensão que a criança teve em relação a atividade. 

 A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento e crescimento.   

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade além de aprender sobre a metamorfose da 

borboleta é usar materiais diversos para desenvolver as habilidades  manuais  e 

a oralidade.  

 

https://youtu.be/wznsHD7TzUk


 
 

ESCOLA  MUNICIPAL  PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOMEDOALUNO: DATA:14/09/2021 SEMANA:26 

PROFESSOR: MARCELY, RAQUEL, JAQUELINE E MERIVANIA TURMA: 
MATERNAL B 

OBJETIVODEAPRENDIZAGEM:Compartilhar, com outras crianças, situações de 
cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 

 

   
 
Linkdaatividade:https://www.youtube.com/watch?v=g5vPb47nLc0 
A Primavera/ video educativo sobre a primavera para as crianças 
 
Atividade: A importância dos animais polinizadores. 
 
Recurso: Caixa de ovo, tinta amarela, tampinhas de garrafa, papéis 
diversos.  
 
Estratégia:Após assistir ao vídeo que nos fala da importância dos animais 
polinizadores durante a primavera, vamos realizar uma colmeia de abelhas. 
Para fazer a atividade, pinte junto com as crianças a caixa de ovo com a tinta 
amarela, em seguida confeccione as abelhas em papel ou com tampinhas de 
garrafa e peça para que as crianças coloquem as abelhas na colmeia.  
 
Curiosidade sobre esta atividade: Com a polinização das flores as abelhas 
atuam na regeneração das florestas e da biodiversidade, tendo ainda 
importância fundamental na alimentação humana e proporcionando a existência 
de muitos alimentos presentes em nosso cotidiano. Contudo, impactos 
ambientais como o desmatamento, as queimadas, o uso de pesticidas e 
agrotóxicos, o aquecimento global e as alterações climáticas estão devastando 
as populações deste inseto. Caso não haja abelhas, toda a cadeia alimentar 
poderá ser afetada.  
Sendo assim, é muito importante que as crianças aprendam desde pequenas a 
consiência ambiental de se preservar e cuidar da vida animal e de todo 
ecosistema.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=g5vPb47nLc0

