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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/09/2021 SEMANA: 27 

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 

 

LINK DA ATIVIDADE: https://www.youtube.com/watch?v=4qFLlUfhPT8  O girassol 

e a borboleta-Escola Universo 

Atividade: Pintura do girassol. 

 

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

garfo, tintas, (terra ou condimentos para fazer tinta natural) 

 

Estratégia:  

O adulto juntamente com a criança irá assistir a história “O girassol e a 

borboleta”, após, a criança irá confeccionar um girassol utilizando um garfo para 

ser usado como pincel, é muito fácil. 

Desenhe um círculo ao centro da folha de papel, ofereça a tinta nas cores do 

girassol para criança pintar, ensine a ela que basta colocar em um pote ou tampa 

a tinta, com o garfo molhar na tinta e bater na folha, em seguida pinte o cabinho 

da flor. 

Caso você não tenha a tinta nas cores, pode utilizar temperos naturais como 

açafrão, Cury, colorau e a própria terra, que dará uma cor muito bonita na 

atividade. 

Gravem um vídeo ou mande uma foto da criança realizando a atividade e 

compartilhe no grupo da escola.  

 A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento e crescimento.   

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade conhecer diferentes histórias, conhecer a flor e 

suas colorações e características, além de desenvolver a coordenação motora 

fina e grossa desenvolvendo suas habilidades manuais e artísticas.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4qFLlUfhPT8


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/09/2021 SEMANA: 27 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de 

manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

 

     

Atividade: Criando o seu girassol 

Recurso: computador, celular ou tablet, tinta, massinha de modelar, giz de cera 

e papel picado. 

 

Estratégia: Para esta atividade o adulto irá mostrar a figura do girassol, 

providenciar uma folha de papel, incentivar a criança criar um lindo girassol com 

os materiais que tiver em casa como: tinta, giz de cera, papel picado, massinha 

de modelar e outros, deixe a criança usar a criatividade para a confecção do seu 

girassol.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Ao explorar materiais diversos a criança 

amplia o potencial de criatividade e imaginário, quando esse material é oferecido 

a criança pode sentir, tocar isso desenvolve ainda mais o processo criativo. 

 


