
“A criança parece-se com a flor, a flor assemelha-se à criança.

A singeleza da flor simboliza a simplicidade da criança.

Cada flor que se abre renova a primavera da Terra. Cada

criança que nasce é uma promessa de vida melhor.”



Toda planta tem flor?

Essa pergunta nos remeteu para a observação das plantas da Escola, à
fim de observar se encontraríamos flores nas plantas.

“Pró tem poucas, mas vi que na horta, o pé de maracujá está
com flores!”

“Gente, lá no parque tem uma planta cheia de flores vermelhas,
vamos lá!”

“Olha pró, alguma professora vai receber flores. Será que foi o
marido dela que mandou?”



Minha flor preferida

“Eu adoro flores, acho que elas trazem calma e tranquilidade!”

“Conheço muitas flores porque minha mãe adora e sempre

compra lá para casa! Adoro orquídeas!”

Através das flores é possível perceber novas  cores 

e formas. A vida e o dia fica mais colorido! As 

crianças revelam a alegria e o prazer em estar em 

contato com a natureza.



Partes da flor

“A flor é pura, a criança é inocente.

A flor é bela, a criança é formosa.”

As flores tem uma importante presença no cotidiano das crianças e
além disso produzem identificação de vivências pessoais e sociais pois
estão presentes nas casas, jardins e na escola.

“A flor tem botão, caule e pétalas!”

“A flor tem muitas partes, até mesmo 
órgão masculino e feminino: o gineceu e 

androceu!”



Artistas e flores

A palavra releitura vêm daquilo que se refere a "reler", ler novamente, é

necessário interpretar a obra,em sua visão particular. Tendo uma nova

visão a respeito da obra original, neste tipo de produção, pode-se criar

em novas técnicas e novos olhares a respeito da obra.

Nesse contexto, as crianças conheceram quatro grandes pintores e 

fizeram releituras de pinturas feitas por eles!

Renóir Van Gogh Cézanne Monet



Apreciar e 

produzir

“As flores são beijos que o homem

recebe da Terra.

As crianças são beijos que a Terra

recebe de Deus.”



Gira, gira, gira, girassol

Dia e noite, sempre belo,

Busca feito um caracol

Cada raio amarelo

De luz leve, o GIRASSOL!

Em uma linda manhã, recebemos uma visita. Uma visita linda, 

perfumada, colorida, que deixou a nossa sala mais linda!

“A flor é a vida do jardim.

A criança é o jardim da vida.”



De semente a Girassol

A fecundidade da terra faz crescer uma flor.

A fecundidade do amor faz nascer uma criança.”

“A flor é a vida da primavera.

A criança é a primavera da vida.





Mais flores As crianças vivenciaram situações como

participantes e responsáveis pelo nosso

ambiente coletivo experimentando e

conhecendo a função da terra e da água na

vida das plantas, a beleza da flor com suas

cores, texturas e cheiros, e contribuir na

formação de preservação do meio

ambiente.

Escolhemos então mais flores para

investigar, conhecer, explorar, sentir e

observar:

Orquídea

Margarida

Lírio

“A flor é pura, a criança é

inocente.

A flor é bela, a criança é formosa.”



Produção do perfume

Vivenciar a alegria da estação com a presença multicolorida das

flores, levando a criança a contemplar as suas maravilhas e o bem-

estar que a convivência da natureza proporciona. Acreditando na

importância da família como membro da comunidade de

aprendizagem da Escola, as convidamos para visitarem uma

floricultura com as crianças e escolherem a flor que achassem mais

cheirosa para fazermos uma experiência!

“A flor atrai, a criança conquista.” 



Cores, formas, sabores e PERFUMES constituem veículos de

diálogo com as diferentes identidades naturais.

“Vamos fazer perfume teacher Gisele?”



“A vida de uma delicada flor, que é vida de

uma criança, deve ser cultivada com grande

amor e responsabilidade.”

Experimento 1 – água e pétalas de rosas



“A flor oferece o perfume da Terra, a criança exala o aroma do

céu e o perfume da humildade.”

Experimento 2 – álcool, fixador e essência


