
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

   POEMA “LEILÃO DE JARDIM” DE CECÍLIA MEIRELES 

 

Trabalhar com o poema Leilão de Jardim é uma oportunidade de 

despertar na criança o interesse pela arte, oportunizando a exploração de 

cores, a conscientização sobre a proteção aos bichinhos e a natureza, 

desenvolver habilidades motoras, apurando o gosto pelo fazer artístico e propiciando momentos de 

atenção e concentração, sem perder de vista o aspecto lúdico dos versos do poema de Cecília 

Meireles. Para isso, escolham um lugar confortável para assistirem ao vídeo, enquanto conversam 

sobre os personagens e elementos que aparecem no poema, as cores, se conhecem os bichinhos 

que compõem o jardim e após assistirem pelo menos 2 vezes, permita que a criança reconte, do jeito 

dela, o que ela viu no vídeo, ou seja, o que mais chamou sua atenção! 

Não esqueçam de nos enviar vídeo ou foto da atividade!  

 

                                         Link da história: https://youtu.be/QkUD6Wz30zU  

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/09/2021 SEMANA: 28 

PROFESSORES: Leila, Rosangela, Sandra, Elisangela, Daniela, Lourdes e 
Maria José. 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://youtu.be/QkUD6Wz30zU


 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de aprendizagem: 

      ATIVIDADE: EXPLORAR CORES COM PINTURA EM 

FLOR 

 

 Desde que nascem as crianças são inseridas e envolvidas no universo que lhes 

apresentam aromas, cores, sons, texturas, formas, gestos e com os sentidos começam a 

explorar tudo o que está em seu entorno. Neste mês a natureza nos presenteia com o 

colorido e com o aroma das flores, que enfeitam ruas, parques e jardins. Diante desta beleza, 

a proposta da atividade é apresentar algumas flores da primavera para a criança. Enriqueça 

a atividade fale o nome e a cor de cada uma, peça para ela procurar um 

brinquedo ou objeto que tenha a mesma cor da flor. Para finalizar pergunte 

a criança qual das flores é a mais bonita. Em seguida, desenhe em tamanho 

grande para ela colorir como preferir (giz de cera, pintura a dedo ou pincel). 

 

             ROSA                                            GIRASSOL                             TULIPA 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 27/09/2021 SEMANA: 28 

PROFESSORES: Adriana, Antônia, Carmem, Cristiane, Deise, Zeni e 
Fernanda (afastada) 

TURMA: B2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 


