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Campos de Experiência: O Eu, O Outro e o Nós.

 2ª Atividade da semana: Criações com folhas!

Objetivo: Conhecer e manusear elementos da natureza.

Como fazer: Irão precisar de uma folha de sulfite e algumas folhas meio amareladas de árvores. 
Pais ou responsáveis providencie os materiais e sente-se com a criança, mostre para seu filho as 
folhinhas o deixe pegar e explorar as folhas por alguns minutinhos. Depois pegue o sulfite e cole 
as folhas junto com a criança, criando imagens de bichinhos, flores, mostre para ela como fazer e 
a auxilie nesse momento. Depois de seco cole na parede na altura da criança, para que ela possa 
apreciar a produção. Obs.: Quando for procurar as folhinhas se puder levar a criança, seria legal.
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ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON
Nome do aluno: Semana 26
Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Elizete, 
Vera e Roseli.

Data:14/09/2021 Turma: B I B

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos

Tema: Mundo colorido - Cores e flores

Atividade: Salada de fruta

A proposta dessa atividade é desenvolver atenção, conhecimento das cores, ampliar o 
vocabulário e oralidade, através de estímulos tátil e visual. Trabalhar coordenação motora ao 
pegar, entregar, colocar, desembrulhar e segurar, oportunizando a criança experimentar suas 
possibilidades corporais.

Desenvolvimento da atividade:

Mostre a fruta antes e depois de embrulhada, ofereça para a criança cheirá-la, se ela ainda não 
conhecer determinada fruta diga o nome antes de embrulhá-las. Coloque 3 ou mais tipos de 
frutas embrulhadas na cesta e peça para a criança pegar, desembrulhar e descobrir qual é, após 
a criança identificar a fruta, cite a cor da fruta agradeça e guarda no pote. Pode recomeçar a 
brincadeira pegando fruta por fruta embrulhada e ir colocando na mão da criança ou deixando 
que ela mesmo pegue a fruta na cesta. Termine a brincadeira comendo as frutas.

Materiais
 Maçã, uva, melancia, banana, goiaba, manga, ou frutas que o bebê conhece e pode pegar 

sem risco de machucar.
 Cestas ou potes.
 Papel celofane, alumínio ou outro que você tenha em casa e que seja possível embrulhar a 

fruta.


