
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeiras de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA22/09/2020 SEMANA: 04 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2CGO5) Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

TEMA: CORES E FLORES 
Olá Família! 

A proposta dessa atividade é utilizar diversas folhas de plantas ou de árvores e galhos secos. 
 

Atividade: Colagem com folhas. 
 

Desenvolvimento: Providencie alguns materiais como: cola, canetinhas, tinta guache e folha de 
papel (sulfite, cartolina ou qualquer papel que tenha em casa). 

Convide a criança para fazer um passeio na área externa de casa para observar as plantas e 
árvores. Peça que a criança colete uma variedade de folhas (verdes ou secas) e galhos. Leve a 

criança para um local de sua preferência, pegue as folhas e galhos recolhidos, a cola, tinta guache 
e o papel. Converse com a criança sobre as árvores das quais as folhas caíram, comente sobre a 

altura delas, os troncos, galhos e o cuidado que devemos ter com as árvores e as plantas. 
Proponha que a criança faça uma borboleta utilizando as folhas recolhidas no passeio, colocando 

quatro folhas formando as asas e o corpo utilizando galho seco ou ainda pintar com a tinta 
guache. Deixe a criança usar a criatividade. 

 
Sugestão: Link da imagem https://www.tempojunto.com/2017/08/28/arte-com-folhas-de-arvore/ 

 

Registre esse momento com fotos e compartilhe no grupo do berçário II 
https://www.facebook.com/groups/563361157648184 

 
 
 

https://www.tempojunto.com/2017/08/28/arte-com-folhas-de-arvore/
https://www.facebook.com/groups/563361157648184


 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas. 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/09/2020 SEMANA: 04 

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

TURMA: 
Berçário II B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

TEMA: CORES E FLORES 

Olá Família! 

 

Atividade: Produção de tintas. 

Desenvolvimento: Convide a criança para a produção de tinta caseira. 

Modo de preparo: 

2 colheres de sopa de açúcar; 

 1/2 colher pequena de sal;  

1/2 xícara de amido de milho;  

2 xícaras de água;  

Corantes alimentícios ou suco em pó. 

Em uma panela, coloque o amido de milho e acrescente a água aos poucos, sempre 

mexendo. Coloque o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar, quando estiver 

homogênea e com textura igual à tinta guache, desligue e deixe esfriar. Divida a mistura em 

diferentes potinhos e deixe a criança acrescentar o corante ou suco em pó fazendo diversas cores.   

Aproveite esse momento para explicar as cores que estão se formando. Agora, é só soltar a 

imaginação e fazer um lindo desenho explorando as cores que vocês fizeram!  

 

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


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO:  DATA: 22/09/2020  SEMANA: 04 

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

TURMA: BERÇÁRIO II C  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos /  
Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 
(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, 
chuva etc.). 

TEMA: CORES E FLORES 

Olá Família! 

 
Atividade: Pintinho Amarelinho 

 

Vamos recordar a música do pintinho amarelinho? 

É só clicar no link, assistir o vídeo e se movimentar seguindo os comandos da música, as crianças 
conhecem bem os gestos.  

 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco 

 
Aproveite para perguntar se a criança consegue identificar a cor amarela em outros objetos, 

alimentos, brinquedos, flores, roupas, calçados, animais... 
 

Tempo estimado: 20 minutos 

Atividade Complementar 
Música: Leilão de Jardim - Adaptação do Poema de Cecília Meireles 

Projeto Musicalizar para Integrar 
Link do Vídeo: https://youtu.be/QU9wJIdIXEQ 

 
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=59GM_xjPhco
https://youtu.be/QU9wJIdIXEQ
https://www.facebook.com/groups/563361157648184?_rdc=1&_rdr

