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Nome do aluno:   Semana: 26 

Professores: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. 
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MATERNAL 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM: (EI02EF07) 

Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos 

sociais. 

 

Bom dia! Como vocês estão? 

 

Na atividade de ontem conhecemos alguns bichinhos de jardim que aparecem 

no poema Leilão de Jardim de Cecília Meireles. 

Na atividade de hoje, a proposta é que vocês identifiquem / reconheçam alguns 

dos bichinhos que existem no jardim através da adivinha. Será que vocês irão 

conseguir descobrir quais são os bichinhos de jardim? Vamos lá? 

Acompanhe o vídeo da adivinha através do link 

https://www.youtube.com/watch?v=lvf4ELVwddo  

Logo abaixo estão disponíveis as imagens dos animais de jardim 

que irão aparecer no vídeo. Acompanhe o vídeo e de acordo 

com cada adivinha pegue a figura do bichinho de jardim 

que você acha que é e mostre para a mamãe.  

https://www.youtube.com/watch?v=lvf4ELVwddo


Para finalizar a atividade do dia, vamos 

confeccionar uma joaninha utilizando rolinho de 

papel higiênico. Iremos precisar de um rolinho 

de papel higiênico, tinta guache preta e 

vermelha, um círculo e canetinha preta. 

Pegue um rolinho de papel higiênico e pinte ele 

todinho com a tinta preta, deixe secar. Caso não 

tenha a tinta, pinte uma folha do caderno de 

desenho de preto e encape o rolinho. 

Pinte o círculo com tinta guache vermelha ou 

lápis de cor / giz de cera. Recorte o círculo ao meio para fazer as asinhas. Faça 

bolinhas pretas nas asinhas utilizando a canetinha ou se preferir carimbando os 

dedinhos com a tinta preta.  

Cole as asinhas no rolinho de papel higiênico e faça os olhinhos utilizando dois 

círculos pequenos de papel branco. Cole os olhinhos e faça as bolinhas pretas 

dentro para finalizar. Boa atividade, não esqueça de mandar um registro bem 

bonito para as professoras. 
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