
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 17/09/2020 SEMANA:03 

PROFESSOR:  TURMA: 
BERÇÁRIO I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa 
etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. 

 
PROJETO CORES E FLORES 

 

 
 

Atividade: UNIVERSO DAS CORES 

 

    É importante proporcionar a criança a visualização, exploração e manuseio de 

diversos objetos que compõem o universo das cores. Por isso o responsável 

disponibilizará diversos brinquedos, potes coloridos, nomeando e identificando as 

suas cores, em seguida peça para que a criança pegue o mesmo ao falar as suas 

cores. Depois permitam que as crianças brinquem e explorem a vontade os objetos 

da atividade. 

 

 
Não esqueça de enviar sua devolutiva, foto, vídeo ou comentário no grupo do Facebook. 

Link do grupo: https://www.facebook.com/groups/2656176451318663 

 

https://www.facebook.com/groups/2656176451318663


 

 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS  

NOME DO ALUNO: DATA:17-09-2020 SEMANA: 

PROFESSOR: TURMA: BIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, outro e o nós/ traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2ET05) Classificar objetos, considerando determinado 

atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.) / (EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e 

materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias 

TEMA: CORES E FLORES 

Olá crianças! 

Vamos ouvir uma história? 

Primeiro clique no link da história: https://www.youtube.com/watch?v=ZhGHEZUzQX0 

Agora que a história terminou vamos pedir para o papai e mamãe falar as cores citadas na história 

mostrar objetos que tenham em casa, roupas e etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que tenham gostado da história e até a próxima! 

Contribuição didática: refletir sobre a contribuição das cores em nossas vidas, leitura de imagens, 

aprimorar através de imagens coloridas o raciocínio, o cognitivo, auditivo e o visual. 

Projeto musicalizar link 

. https://www.youtube.com/watch?v=QU9wJIdIXEQ&t=1s 

 

Ao final da atividade, tire uma foto ou filme e envie no grupo do berçário no facebook. 

https://www.facebook.com/groups/2656176451318663 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhGHEZUzQX0
https://www.youtube.com/watch?v=QU9wJIdIXEQ&t=1s
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663

