
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTONIO PEREIRA 

Nome do aluno: Semana: 26 

Professores: Adriana de M. M. Mathias, 

Luciana L. da Rocha Souza, Rodrigo G. da 

Silva, Thaisa L. de O. Gonçalves. 

Data:13/09/2021 Turma:  

MATERNAL 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:(EI02EF04) 

Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 

Olá, tudo bem com vocês? 

Daremos início a nossa semana de atividades conhecendo o poema de Cecília 

Meireles, Leilão de Jardim. 

A poesia contribui para a formação do imaginário, do simbólico e da 

criatividade.  

Poemas expressam a beleza por meio da linguagem literária. 

Os poemas contribuem para o desenvolvimento da sensibilidade estética, 

construindo uma ponte entre a criança e o mundo real e o simbólico. Por 

meio deles é possível perceber que as coisas podem ter diferentes 

representações. A presença da sonoridade nesse tipo de texto, construída 

por meio das rimas e repetições, por exemplo, torna a recitação de poemas 

uma atividade muito prazerosa para os pequenos.  

Acompanhe o poema no link https://youtu.be/yq4DP4eWPnU . 

Muito bem, agora que já conhecemos o Poema Leilão de Jardim, vimos que 

aparecem vários bichinhos de jardim nele. Eu quero que vocês respondam: 

Quais são os bichinhos de Jardim que aparecem no Poema? 

Você conhece todos os bichinhos do Poema? 

https://youtu.be/yq4DP4eWPnU


Qual o bichinho que você mais gostou? 

Os bichinhos de jardim eles são grandes ou pequenos? 

Para finalizar a nossa atividade, que tal confeccionar uma linda borboleta? 

Para realizar a nossa atividade, iremos precisar de guardanapo de papel, 

canetinhas coloridas e um prendedor de roupa de madeira. 

Pegue o guardanapo, junte o meio dele e coloque o 

pregador. Acerte as asinhas, e depois faça vários 

riscos com canetinhas de cores diferentes. Umedeça o 

guardanapo utilizando um pincel com cuidado. Deixe 

secar e está pronta a nossa borboleta. Não esqueça de 

fazer o rostinho dela! 

Caso você não tenha o guardanapo e a canetinha, utilize um papel sulfite 

com tamanho aproximado de 10x15cm, pinte ele bem colorido com lápis de 

cor ou giz de cera. Coma ajuda da mamãe dobre como uma sanfona. Aperte 

o meio e coloque o pregador, abra as asinhas e está pronta a nossa 

borboleta! Não deixem de participar! 

Boa atividade turminha! 
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