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Quarta-feira, 28 de outubro de 2020 

 

Título da atividade: Natureza em forma. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais (EI02TS02); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo:  

Nos finais de semana a Praça da Matriz em Batatais é ponto de encontro de famílias 

batatenses para aproveitar momentos juntos, lanchar e observar as belezas do local e no 

decorrer da semana é o ponto de descanso e tranquilidade no centro da nossa cidade. No 

local há esculturas de plantas que formam animais realizados com arte de topiaria, 

expostas para que todos possam apreciar. 

Nesta atividade, tentaremos reproduzir esta arte em casa, manuseando recursos naturais 

para formar o que a imaginação nos permitir criar.   

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de terra, água, galhos e pedras para dar forma à imaginação. 

 

Espaços:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


As áreas externas seriam muito bem aproveitadas para o desenvolvimento desta 

atividade, porém, esteja à vontade para escolher o melhor ambiente entre suas 

possibilidades de moradia. 

 

Tempo sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 15 minutos. 

  

Registro da atividade:  

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

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

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança interage oralmente no decorrer da atividade, se demonstra interesse em 

participar, se manuseia os recursos naturais com segurança e sem demonstrar incômodo 

com as diferentes texturas e se as percebe durante o manuseio. 

 

O que fazer durante?  

Converse com a criança sobre o local ao passo que mostra as imagens do ambiente, 

questione se ela tem memórias de passeios na Praça Matriz e se gostava ou gostaria de 

visitá-la. Fale sobre a arte de topiaria que embeleza as árvores e plantas do lugar e sobre 

a importância da preservação dele. 

Posteriormente, proponha construir também em casa, obras de arte com recursos 

naturais, disponibilizando terra, galhos e pedras para que possam criar juntos o que a 

imaginação permitir.   

Estimule a criança a participar demonstrando entusiasmo e disponibilidade, suas 

atitudes podem impulsionar ou não novas aprendizagens, por isso, esteja atento. 

*As imagens do local e da arte de topiaria serão encaminhadas aos pais/responsáveis 

por meio do grupo de comunicação virtual. 

 

Links importantes: 

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

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

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


BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  

 

 

 

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 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

