
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/09/2020 SEMANA: 04 

PROFESSOR: Elaine, Fabiana, Gabriela, Gracielle, Geanne, Renilda, Rosângela, 

Telma  

TURMA: 

BERÇÁRIO I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 

manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

 
PROJETO  

 

 
 

Atividade: EXPLORANDO E APRENDENDO 
 

É fantástico vivenciar momentos em que a aprendizagem ocorra, ao explorar o próprio o 

ambiente no qual vivemos. Por isso, o responsável poderá andar com criança para 

explorar e observar se tem flores na parte interna ou externa da casa, pode ser em 

quadros, enfeites, jardins etc., nomeando e identificando a sua cor. Em seguida o adulto 

auxiliará a criança fazer flores coloridas, utilizando folha sulfite ou papelão, tinta e garfo. 

Como mostra a imagem abaixo. 

 

 



 
 

Clique no link: https://lunetas.com.br/tinta-comestivel-para-bebes-confira-sete-receitas/ 
 

Ahhh! Não se esqueça de enviar sua devolutiva sobre a atividade com vídeo ou foto no 

grupo do Facebook: 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lunetas.com.br/tinta-comestivel-para-bebes-confira-sete-receitas/
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663


 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR: Celia, Lucimar, Marina, Orlanda, Rozineide, Sandra, Tânia. 
 

TURMA: 
Berçário I B 

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

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

cuidados das plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 

(EIO2CG02) Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por noções como, em frente, atrás, no 
alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 
naturezas. 

 

Projeto Cores e Flores 
Atividade: A Sementinha 

Propomos aos pais que assistam ao vídeo da atividade. Em seguida, estimule a criança a 

cuidar de uma plantinha que você tem em casa, como demonstração de carinho e cuidado 

com a natureza. 

Contribuição de didática: Que a criança desenvolva o conhecimento e a consciência da 

preservação da natureza. 

 

 

Atividade Complementar: Projeto Musicalizar para Integrar 

Música: Leilão de Jardim 

https://youtu.be/xH5WlaOt100 
 

 
Ahhh! Não se esqueça de enviar sua devolutiva sobre a atividade com vídeo ou foto no 

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

https://youtu.be/xH5WlaOt100
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663

