
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL Manoel Baptista da Silva 

Nome do aluno: Data: 02/09/2020 Semana: 

31/08 a 04/09 Professor: Barbara Turma: Jardim II 

Componentes Curriculares: CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS; ESCUTA,  FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; ESPAÇOS, 
TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 

Entregar: Por meio de foto 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em 
suas 
capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. (EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. (EI03EO04) Comunicar suas 
ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. (EI03EO05) Demonstrar valorização das 
características de seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os 
quais convive. (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, 
sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 
música. (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 
jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. (EI03CG04) 
Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência. 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03EF06) Produzir suas próprias 
histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa. 
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e 
textos, por meio de escrita espontânea. (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em 
diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais. (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar 
o antes, o depois e o entre em uma sequência. 
 

Temática: Criança artista. 

Hoje vamos ouvir a historinha da Doro no vídeo a seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=AfMUXB26i-Y&t=4s, após assistir o vídeo vamos misturar as 
com tinta guache? Misture o amarelo com o azul e anote na frente que cor você formou, como 
no exemplo abaixo: 

 

 

 



 

 

 

 

AMARELO     +      AZUL      =    VERDE 

Agora misture outras cores: vermelho + amarelo; azul + vermelho; vermelho + branco; preto + 
branco; vermelho + verde, etc. 

14:50 às 15:40h Ed. Física 

 
 

 

 


