
 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/09/2021 SEMANA: 27 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma etc.). 
 

Primavera 

 

Atividade: Contando pétalas de flores ou folhas secas 

Recurso: pétalas de flores ou galhos ou folhas secas, folha sulfite, cola. 

Estratégia:  

Faça um passeio com a criança pelo bairro, caso não tenha nenhum tipo de 

paisagem natural, vá até a praça mais próxima ou algum jardim.  

É importante que neste local tenha diversas flores para que as crianças possam 

visualizá-las. 

Colher as flores e folhas que encontrar no trajeto. 

E, depois de dissecada a flor, contar suas partes, tal como a quantidade de 

pétalas ou de folhas.  

Depois cole as pétalas ou folhas em folha de sulfite e faça uma linda flor. 

Gravem um vídeo onde a criança aparece cantando e poste no grupo da escola 

para que possamos observar a oralidade e compreensão que a criança teve em 

relação. 

 A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento e crescimento.   

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é estimular os pequenos a explorar a natureza, 

sentir sua textura, cheirar, ver de perto as múltiplas cores das flores, trabalhar e 

explorar movimentos. 

Trabalhar matemática e raciocínio lógico, ampliando sua capacidade de resolver 

problemas. 



 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/09/2021 SEMANA: 27 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. 

 

  

Atividade: Pintura com garfo 

Recurso: computador, celular ou tablet, folha de papel, canetinha ou giz de cera, 

tinta e garfo. 

 

Estratégia: Em uma folha de papel pedir para que  a criança desenhe um círculo 

pode usar canetinha, giz de cera ou o que tiver em casa, esse círculo  será o 

miolo do girassol, depois coloque um pouco de tinta amarela em  um recipiente  

entregue um garfo  para a criança, e peça que ela coloque-o na tinta em seguida 

carimbar  em toda volta do círculo para fazer as pétalas do girassol. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Nesta atividade a criança desenvolve 

diversas habilidades, a capacidade de concentração, raciocínio lógico,  a 

disciplina, coordenação motora fina, o controle emocional entre outras. 

 


