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Em algum momento das nossas vidas já soubemos ser crianças e poucos 

são aqueles que não recordam com carinho essa fase tão encantadora das 

nossas vidas. Os mais novos residem em um mundo especial onde a 

brincadeira é a sua maior responsabilidade e por isso deliciam-se em não 

terem de pensar em mais nada. Ser criança é ter mil sonhos no coração e 

acreditar que todos eles são possíveis. É fazer do imaginário a sua 

realidade, brincar com bonecos como se eles tivessem vida e pular e 

correr como se fosse dotado dos poderes dos seus heróis preferidos. 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DO PILAR 

Nome do aluno:  

  
  

Semana 
29 

Professor: Claudia, Debora, Valquíria, Patrícia, 
Roberta, Silvia, Vanderleni e Vera. 
 

Data:  
05/10/21 

Turma 
BIIA 

Campo de experiência:  Traços, sons, cores e formas. 
  



 
Não há alegria igual e tão genuína como aquela que mora no olhar dos 

pequenos. Eles são felizes sem saberem, sem preocupações e seus únicos 

medos são o escuro e as feras dos desenhos. Pena que todos crescemos e 

tudo isso desaparece com o tempo. Ser criança é ter certeza que viver vale 

muito a pena! 

Atividades: Confecção de um Camaleão 

 

Para esta atividade vamos precisar de papel coloridos, cola, tesoura, caso 

você não tenha  papel colorido poderá utilizar folha de sulfite ou folha de 

caderno, só que antes ofereça  as folhas para a criança pintar de verde e 

vermelho com lápis de cor, tinta guache, giz de cera ou canetinha. Depois 

da  criança pintar a folha, você irá cortar um circulo grande e outro médio 

na cor verde e dois círculos na cor branco pequenos corte também um 

retângulo vermelho parecendo uma fita, se tiver dúvida acesse o link 

https://youtu.be/Iy40_KR_71I 

Não esqueça e importante a  participação da criança na  colagem das 

partes do camaleão 

Registre este momento de aprendizagem com fotos, vídeo, áudio ou 

descreva a atividade. 

 

Desenvolver a  criatividade e a coordenação motora 

 

Recursos: papel colorido tesoura cola, Lápis de cor, 

canetinha, tinta guache E giz de cera. 

 

https://youtu.be/Iy40_KR_71I


 

 

 


