
 
ESCOLA:ESTÂNCIA DELFIS 

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

PROFESSORA: Renata da Silva Brandão TURMA: Mini 

Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS” “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” “ESPAÇOS, 
TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os 
adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02EO05) Perceber 
que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02EF03) Demonstrar interesse e 
atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de 
ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de 
cima para baixo, da esquerda para a direita). (EI02EF04) Formular e responder 
perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e 
principais acontecimentos. (EI02ET03)Compartilhar, com outras crianças, situações de 
cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 

 

A primavera é a estação do ano que se inicia após o inverno e antecede o verão. Na 
primavera, a temperatura é mais amena e os dias são mais floridos. A primavera, no 

Brasil, inicia-se entre os dias 22 e 23 de setembro e segue até o dia 21 ou 22 de 
dezembro. 

Vídeo: Primavera da lagarta - Ruth Rocha 
https://youtu.be/cgjvLTAioPE 
 

https://youtu.be/cgjvLTAioPE


Roda de conversa: Converse com a criança sobre a beleza que existe na 

primavera, aproveite e explique também sobre o respeito que devemos ter com todas 
as pessoas. Que mesmo sendo diferente, como a lagarta da historinha (Primavera da 
lagarta), todos são especiais e merecem ser respeitados. Questione sobre as atitudes 
de outros bichos em relação à lagarta. 
 
Atividade: vamos confeccionar uma linda borboleta? 
 
Para essa atividade você irá precisar de: 
 

✓ 1 Rolinho de papel higiênico 
✓ Cola 
✓ Tinta guache (cor que a criança gosta) 
✓ Giz de cera 
✓ Glitter e lantejoulas (opcional) 
✓ Tesoura (uso somente de adulto) 

 
Desenvolvimento: 
Pinte o rolinho na cor desejada com tinta guache, deixe a tinta secar. 
Enquanto o rolinho vai secando, desenhe uma asa de borboleta para 
que a criança decore, usando giz de cera, glitter e lantejoulas. 
Depois cole as asas no rolinho e desenhe os olhinhos como nos 
modelos abaixo. 
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