
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON

Nome do aluno: Semana 26

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 17/09/2021 Turma: BIA

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.

5 ªAtividade da semana: Descobrindo Flores e Cores no Jardim

Objetivo: Apresentar as cores de uma forma lúdica e descontraída, pois a cor é uma das 
primeiras características que a criança percebe e que diferencia os objetos e coisas ao seu redor.

Como Fazer: Para finalizar esse tema Cores e Flores, a proposta da atividade de hoje, é que os 
pais ou responsáveis façam um passeio com seu filho (a) no jardim de sua casa, no parque, ou       
em uma praça. Apresente para seu filho (a) flores, folhagens, árvores etc.. Fale e mostre para ele 
(a), o quão linda é a natureza com suas belas formas, flores, cores e esplendor. Deixe tocar, 
cheirar e sentir esse momento, que parece simples, porém, para cada criança é uma nova 
descoberta e aprendizagem. Bom divertimento em família.

https://br.freepik.com/fotos-premium/jovem-mulher-que-abraca-o-gir-do-bebe-no-jardim-de-rosas-
crianca-olhando-flores-tocando-neles-descobrindo-o-mundo_7612048.htm



ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON
Nome do aluno:
Professor:  Eliana, Elisabeth, Elizete, Patrícia, Roseli, Talita e Vera Semana 26
Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas Data: 17/09/2021 Turma: BIB  

Tema: Mundo Colorido - Cores e Flores

Atividade: Flor de rolinho de papel higiênico

As atividades que envolvem a pintura, contribuem para o desenvolvimento da coordenação 
motora, sendo uma das formas de exercer o conhecimento das cores, além de despertar a 
curiosidade, a imaginação, a percepção visual, tátil e concentração da criança.

Desenvolvimento da atividade: O responsável irá cortar um dos lados de cada rolinho de papel 
higiênico em formato de pétalas como mostra a imagem. Em seguida, apresente as cores que 
irão ser utilizadas e incentive a criança a passar a base de cada rolinho de papel higiênico que foi 
cortado na tinta, e carimbar na folha. Para finalizar, ajudar a fazer com o dedinho o cabinho e as 
folhas e as folhas.


