
 
 

  Nome da Experiência: Cultura Tirolesa  

 

  Direito de aprendizagem: brincar, participar, conviver,explorar, expressar, conhese-se 

 

Campo de Experiência:  Traços, sons, cores e formas / O eu, outro, nós. 

 

Objetivos:  *Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (papel, argila, 

algodão...) explorando, cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais; 

                 *Demonstrar interesse e interagir com a cultura local, construindo novas relações, 

respeitando a diversidade. 

Descrição da experiência: Nesta semana, no dia 13/10, estamos comemorando o aniversário da 

nossa cidade, e para celebramos juntos, preparamos uma experiência bem legal para 

valorizarmos as culturas que aqui se desenvolvem. Assim sendo vamos utilizar como referência 

dois símbolos que representam a cultura local: o chapéu (que é um acessório indispensável para 

compor o traje típico) e a flor de Edelweiss (que representa o amor). 

Desta forma, para a confecção da experiência do chapéu as crianças precisarão de: folha de 

papel A4, tesoura, cola e um pedaço de lastex ou elástico. Podendo ser utilizado papel colorido, 

jornal ou revista. E para decorá-lo, utilize sua criatividade, usando pena natural ou papel. 

E para a realização da experiência da flor de Edelweiss vamos precisar de cola e algodão, tinta 

ou lápis para colorir. 

 

Outra forma de conhecer um pouco da cultura de nossa cidade é visitar os pontos turísticos e 

conhecer um pouquinho dessa história de lutas e belezas. Caso você visitar os pontos turísticos e 

quiser nos mandar uma fotinho, ficaremos felizes.  

Obs: Junto com seu filho escolha uma das opções propostas acima e se divirtam. 
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Abaixo, estamos disponibilizando um passo a passo para a confecção do chapéu, bem como o 

molde da flor de Edelweiss. 

 

 

  

                                           


