
 

 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas. 

NOME DO ALUNO: DATA: 25/09/2020 SEMANA: 04 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EIO2EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos 

PROJETO CORES E FLORES 
Olá família! 

Nessa atividade vamos confeccionar uma flor feita com rolinho de papel higiênico com a ajuda de 
um adulto. 

 
Flor de rolinho de papel higiênico. 

 
Materiais: Um rolinho de papel higiênico, tesoura, cola, lápis de cor ou canetinhas coloridas e um 

palito de churrasco (se quiser). 
 

Desenvolvimento: Com a ajuda da mamãe ou um responsável, corte o rolinho em tiras, não muito 
finas, nessa etapa a criança pode ir pintando com as cores de sua preferência, em seguida, passe 
bastante cola para ir colando uma tira do lado da outra, formando a flor como está na imagem 

abaixo e deixe secar, por último cole o palito.  Quando terminar mande uma foto com sua 
atividade e coloque sua flor para enfeitar algum lugar da sua casa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugestão: Link da imagem https://images.app.goo.gl/L7d8weynEwxPeFga9 
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/L7d8weynEwxPeFga9
https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr


 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas. 

NOME DO ALUNO: DATA: 25/09/2020 SEMANA: 04 

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

TURMA: 
Berçário II B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós/ Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações/ Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO02) Demostrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.). 

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. 

PROJETO CORES E FLORES 
Olá família! 

Atividade: Mergulho nas cores 

Desenvolvimento: Assista ao vídeo junto com a criança e incentive-a, apreciar a música 

estimulando a oralidade repetindo as cores. 

Em seguida, ofereça para a criança recipientes de água coloridas, vocês podem colorir a água com 

tinta guache, suco em pó, pó de gelatina ou corante de alimentos, como nas imagens 

apresentadas aqui. 

Procure pequenos objetos das mesmas cores dos líquidos dos recipientes e peça para que a 

criança lance o objeto dentro da cor respectiva.  

Para que a brincadeira fique mais emocionante, diga a ela as frases abaixo durante a atividade: 

- Vamos lá, vamos acertar a cor (diga o nome da cor que esteja apontando)! 

- (Nome da criança), isso mesmo! 

- Você vai conseguir! 

- Parabéns! 

 

 



 

 

Sugestão: Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_RG-XDQg64U 

Projeto Musicalizar para Integrar 

 

Música: Leilão de Jardim - Adaptação do Poema de Cecília Meireles. 

 

Link do vídeo: 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://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: 25/09/2020  SEMANA: 04 

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

TURMA:  
Berçário II C  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós.   

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. 

PROJETO CORES E FLORES 
Olá família! 

Atividade: Pássaro Colorido 

Olá família! 

Indicamos a leitura do livro “O pássaro sem cor” do autor Norberto Pascoal da editora EDUCAR, 
que relata a história das cores da bondade e demonstra atitudes de cuidado com o outro. 

Antes da leitura do livro, converse com a criança fazendo perguntas sobre o título. 
 

 

Após a leitura é importante refletir com a criança o que podemos aprender com a história e como 
podemos aplicar em nossas vidas. 

 
Link da história: https://youtu.be/3s7zh4gCnn8 

 
Tempo estimado: 30 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://youtu.be/3s7zh4gCnn8
https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr

