
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/10/2021 SEMANA: 28 

PROFESSOR: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. da Rocha 

Souza, Thaisa L. de O. Gonçalves, Rodrigo G. Silva 

TURMA:MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós 

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI02EO06)  

Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02ET01)  

Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, tamanho). 

 

Oi, oi.  

Tudo bem, turminha?  

Espero que sim. 

Chegamos ao final desta semana e aprendemos 

muitas coisas juntos! 

E no nosso Tempo Junto de hoje, vamos dar início ao mês de outubro, 

conhecido como o mês da criança e para fechar com chave de ouro, iremos 

fazer um fantoche utilizando caixa de leite para contar histórias. Aproveite a 

sexta feira e o final de semana para brincar com seu filho e criar um tempo de 

qualidade. 

Aguardamos seus registros por meio de fotos e vídeos de 

suas experiências.  

Vamos lá?  

É só começar!  

 



Estamos enviando duas opções, escolha a de sua preferência. 

 
FANTOCHES DE CAIXINHA DE LEITE 
 
Modelo 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vamos precisar de: 

Uma caixa de leite. 

Papel colorido ou tinta. 

Cola. 

Tesoura. 

Retalhos de tecido, papel e tampinhas de garrafa para 

decorar. 

Como fazer?  

Lave a caixa de leite e deixe secar muito bem. 

Corte a caixa de leite ao meio (deixando um dos lados 

sem cortar)  

Encape com papel ou pinte com tinta. 

Está pronta sua base. 

Agora é ... ousar na criatividade…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo 2 
 

Para este modelo de fantoche encape as caixas de tamanhos variados e 

decore como quiser. 

Faça monstrinhos, animais o que preferir. 

Faça círculos grandes e pequenos para os olhinhos, triângulos para bicos, use 

retalhos de tecido ou lã para cabelos, tampinhas para olhos e dentes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dica: 

Caso queira você poderá conhecer uma historinha contada com fantoches em: 

 

Tia Bia Kids❤Teatro de fantoche💙incentivar a criança fazer as atividades❤💙 

https://www.youtube.com/watch?v=ABd5lU9JCy4 

 

 

 

EQUIPE PALMIRA  

https://www.youtube.com/watch?v=ABd5lU9JCy4

