
 
 

 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas. 

NOME DO ALUNO: DATA 23/09/2020 SEMANA: 04 

PROFESSORAS: Aurileide, Bianca, Fátima, Kátia, Simone, Solange, Suzana. TURMA: 
Berçário II A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de 
cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 
(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 
vento, chuva etc.). 

TEMA: CORES E FLORES 

Olá Família! 

 
A atividade que realizaremos hoje será bem divertida 

 
Observando às Flores. 

Estratégia: Os pais poderão desenhar em uma 
folha, uma flor ou imprimir o desenho que está 
no link abaixo. Em seguida leve a criança para o 
quintal e mostre flores que tiver ao redor, fale 

para a criança como cuidar delas, regar, podar e 
levá-las para tomar sol caso esteja em vasos. Na 

sequência, se desejar cole grãos de arroz no 
desenho que fizeram simbolizando flores 

brancas. 
As crianças vão amar realizar essa atividade. 

 
Sugestão: Link da imagem da flor 
https://images.app.goo.gl/1CncwsxXwuSD5br86 
 
Projeto Musicalizar para Integrar 
 
 Música: Leilão de Jardim - Adaptação do Poema 
de Cecília Meireles.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=xH5WlaOt100&feature=youtu.be 
 
 
Não se esqueça de enviar um comentário, uma foto ou vídeo dessa atividade no grupo da nossa        

escola no facebook: https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr 

 

https://images.app.goo.gl/1CncwsxXwuSD5br86
https://www.youtube.com/watch?v=xH5WlaOt100&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas. 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/09/2020 SEMANA: 04 

PROFESSORAS: Andréia Retta, Áquila, Roselene, Andréia Pedroso, Deise, Kate, 
Silvia. 

TURMA: 
Berçário II B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET03)Compartilhar, com outras crianças, situações de 

cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 

TEMA: CORES E FLORES 

Olá Família! 

 

Atividade: Cuidando das cores da natureza. 

 

Desenvolvimento: Relembre a história “Bom dia, todas as cores! ”da atividade anterior, se 

necessário conte novamente, mostre às imagens, nomeie as cores e elementos da natureza que 

aparecem na história. 

Em seguida, inicie uma conversa sobre o que devemos e podemos fazer para preservar a 

natureza, para que ela nos forneça todas essas cores: o amarelo do sol, o verde das folhas, o azul 

do céu, o branco das nuvens e o colorido das flores e dos animais. Para finalizar, assista ao vídeo 

da música “Que tal?”, com atenção e converse com a criança sobre o que podemos fazer para 

cuidar e manter a natureza linda e colorida. 

 

Sugestão:Link do vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=_EvnT2dVISQ&feature=youtu.be 

Não se esqueça de enviar um comentário, uma foto ou vídeo dessa atividade no grupo da nossa 

escola no facebook: 

https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_EvnT2dVISQ&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr


 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/09/2020 SEMANA: 04 

PROFESSOR: Andréia Oliveira, Angélica, Elva, Gerisvaldo, Rosangela, Roseli, 
Sandra Bispo 

TURMA:  
Berçário II C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo, 
(tamanho, peso, cor, forma, etc.). 

TEMA: CORES E FLORES 

Olá Família! 

 

Atividade: Desenho a sombra 

 

Setembro é o mês da primavera representada pela diversidade de cores. 

 

Agora observe a foto, depois a criança escolherá alguns brinquedos que mais gosta, coloque-os em 
cima de um papel sob a luz do sol ou da lâmpada e desenhe a sombra dos mesmos.  

Use a criatividade e deixe-os bem coloridos. 
 

Após esse momento, a família perguntará para a criança: 
- Quais são as cores dos brinquedos que a criança escolheu para desenhar? 

- Quais cores a criança utilizou para fazer os desenhos? 
- Qual é a cor que a criança mais gosta? 

Sugestão de materiais: folha de sulfite; canetas coloridas; lápis coloridos; giz de cera coloridos. 
 

 
Tempo estimado: 40 minutos 

 
 

Não se esqueça de enviar um comentário, uma foto ou vídeo dessa atividade no grupo da nossa 
escola no facebook:https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr 

https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr

