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Esta semana vamos trabalhar sobre as maravilhas que Deus criou. 

Em tudo que Ele criou podemos observar a perfeição e nos impressionar. 

Se olharmos as flores, são variedades incontáveis de cores, formas, 

tamanhos...E os pássaros, as borboletas, os cachorros? A variedade de 

pedras, de cores e texturas de terras? A água? Podemos encontrá-la de 

tantas formas diferentes, nas cachoeiras, rios, mar, na chuva, geleiras. Os 

seres humanos com todas as suas encantadoras diferenças, tudo obra de 

um Criador perfeito! 

ATIVIDADE 1: 

Observar e desenhar 3 flores diferentes e pintá-las nas suas cores reais: 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2: 

Recortar de revistas e colar no espaço abaixo; se faltar espaço, atrás da 

folha: 

- 3 paisagens diferentes com água (rios, chuva, mar, neve...); 

- 3 pássaros diferentes; 

- 3 seres humanos com características diferentes. 
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ATIVIDADE 3: 

Complete os rostos das crianças, desenhando olhos, bocas e narizes diferentes. Pinte bem 

caprichado, variando cores de olhos, pele, cabelo... 

 

 

ATIVIDADE 4: 

Desenhe você e pinte com suas características: (se precisar de mais espaço desenhe atrás da 

folha, mas capriche nos detalhes) 

 

 

 

O que mais gosta em você? Peça ajuda e escreva: ----------------------------------------------------------- 
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ATIVIDADE 5: 

EDUCAÇÃO FÍSICA: 

Se tiver um espelho grande em casa observe seu corpo. Peça ajuda para 

um adulto para saber certos nomes de partes do corpo. 

O adulto deve fazer 8 fichas e escrever nelas com letra de imprensa 

maiúsculas, os nomes das seguintes partes do corpo: (um nome em cada 

ficha) 

- TORNOZELO          - CALCANHAR                - JOELHO               -PANTURRILHA 

- BOCHECHA           - SOBRANCELHA            - PÁLPEBRA            -COTOVELO 

 

As fichas deverão estar viradas para baixo, a criança deve se postar na 

frente delas, com o corpo bem reto e firme. Sem dobrar os joelhos deve 

pegar uma ficha, alcançar para o adulto ler (sem sair do lugar) e tocar na 

parte do corpo que foi lida, dizendo o nome desta em voz alta. 

 

Escolher 3 partes do corpo que estão nas fichas e copiar abaixo: 

 

1---------------------------------------------------------- 

2---------------------------------------------------------- 

3---------------------------------------------------------- 

Agora crie uma dança usando as 3 partes do corpo que você escolheu: 

Se desejar pode desenhar você dançando atrás da folha... 


