
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeiras de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA 21/09/2020 SEMANA: 04 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

PROJETO CORES E FLORES 
Olá família! 

Um dos livros infantis sobre a primavera que não podemos deixar de fora é o do Ziraldo. De todas 
as estações do ano, a preferida do “Bichinho da Maçã” é a primavera. 

 
Tema: As flores da Primavera. 

 
Estratégia: Fazer a leitura da história “As flores da Primavera – Ziraldo” usando como apoio o livro. 
Após a leitura, converse com as crianças explicando as quatro estações do ano, pergunte sobre as 
imagens, se já viram determinadas flores enfatizando a primavera que iniciará dia 22 de setembro. 
 

 
 

Link do livro:  https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2018/09/livro-as-flores-da-
primavera-ziraldo.html 

 
Vídeo do livro: https://www.youtube.com/watch?v=JSoPseXkeNY 

 
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://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2018/09/livro-as-flores-da-primavera-ziraldo.html
https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2018/09/livro-as-flores-da-primavera-ziraldo.html
https://www.youtube.com/watch?v=JSoPseXkeNY
https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr


 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas. 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/09/2020 SEMANA: 04 

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

TURMA: 
Berçário II B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da 
história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 
PROJETO CORES E FLORES 

Olá família! 

Com a “PRIMAVERA” chegando e a Natureza se renovando, a terra fica toda colorida, vamos 

aproveitar este cenário, “para aprendermos as cores”! 

 

Atividade: Bom dia todas as cores. 

 

Desenvolvimento: Em um lugar da casa, o adulto responsável irá conversar com a criança sobre a 

leitura que irá fazer. Apresente o livro através do computador ou celular e explique a ela que a 

história fala sobre as cores. 

Inicie a leitura apresentando as ilustrações e relatando tudo que acontece na história, flores, cores, 

alguns animais, etc. 

Após a leitura, se possível, leve a criança em algum lugar que ela possa observar e ter contato com 

algum elemento da história. 

Isso irá desenvolver e potencializar sua imaginação e o gosto pela leitura. 

 

Sugestão: Link para acesso ao livro - 

https://pt.slideshare.net/mobile/emeicantinhodoceu/bom-dia-todas-as-cores-14804669 

 

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://pt.slideshare.net/mobile/emeicantinhodoceu/bom-dia-todas-as-cores-14804669
https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr


 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/09/2020 SEMANA: 04 

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

TURMA: 
 Berçário II C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias 
e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando com orientação do adulto-leitor, 
a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

 

PROJETO CORES E FLORES 
Olá família! 

Atividade: Flores, Cores e Perfume. 

 

Estamos no mês da Primavera!  

Vamos começar a semana assistindo um vídeo sobre a História Infantil Flores, Cores e Perfume? 

 
 

Após assistir o vídeo, explique para a criança que estamos no mês de setembro, o mês da 
primavera e das flores e que no dia 22 de setembro comemoramos a Primavera. Em seguida, leve a 
criança em algum lugar que tenha flores, pode ser no seu quintal ou em uma praça próxima de sua 

casa. Mostre as flores para ela, fale sobre as cores, deixe-a manusear e sentir o perfume de cada 
uma delas. Afinal, estamos na primavera e por onde passamos nos deparamos com as flores. 

 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-G66WYW73_g 

 
Tempo estimado: 20 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.youtube.com/watch?reload=9&v=-G66WYW73_g
https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr

