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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora:  Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II A e B             Data: 22/09/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade: Flores que abrem na água. 

 

Objetivos específicos: 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. (EI02CG05); 

• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.). (EI02ET05); 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando producões bidimensonais e tridimensonais. (EI03TS02); 

 

Proposta pedagógica: 

A primavera é uma das quatro estações do ano. Ela ocorre após o inverno e antes do 

verão. No hemisfério sul, onde está localizado o Brasil, a primavera tem início em 

setembro e termina dezembro. É uma época em que ocorre o florescimento de várias 

espécies de plantas. Portanto, é um período em que a natureza fica bela, presenteando o 

ser humano com flores coloridas e perfumadas. A função desse florescimento é o início 

da época de reprodução de muitas espécies de árvores e plantas. 

Nesta atividade a criança junto com um membro da família irá desenhar uma flor e 

colorir, em seguida fechar a flor e colocar em um prato com a água para ela se abrir. 

 

 
 

Materiais: 
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Folha sulfite, caneta, tesoura, canetinha coloridas ou giz de cera, água e prato. 

 

Sugestões para as famílias: 

1. Organize o espaço para ser realizado a atividade. 

2. Pegue uma única folha de sulfite, dobre-a ao meio e depois dobre-a mais duas 

vezes até ela ficar pouco maior que o tamanho de um cartão. Em seguida, desenhe 

uma flor com pétalas em um dos lados do papel. 

3. Como a folha foi dobrada várias vezes, com este único molde você vai conseguir 

recortar várias flores de uma só vez. Feito isso, pinte cada uma das flores com 

canetinha da maneira que quiser. 

4. Em seguida dobre cada uma das pétalas em direção ao miolo da flor para que ela 

fique bem fechada. 

5. Por fim, coloque um pouco de água em um prato e ponha as flores sobre a água 

sem deixar elas mergulharem. Assim que você fizer isto, as pétalas vão abrir 

sozinhas. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 
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Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 
 


