
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI01EF02 – Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a 

apresentação de músicas. 

TEMA: CORES E FLORES  

Atividade adaptada: BRINCANDO COM RIMAS 

OLÁ FAMÍLIA! 

Essa semana iremos continuar com propostas de atividades voltadas para todo o colorido e as 

sensações que a Primavera nos proporciona. Nossos pequenos serão observadores e exploradores 

da natureza ao longo da semana, com experiências que despertem sua curiosidade, sensações e 

criatividade. Vamos começar? 

1° momento: Propomos ao responsável colocar para a criança assistir a Releitura da História 

Rimada: “Cores, flores e perfumes” (autor: Antônio da Cruz), acessando este link: 

https://drive.google.com/file/d/1lkT31bVN64bDiiTuKfs4RgkwVgA8B5wi/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1lkT31bVN64bDiiTuKfs4RgkwVgA8B5wi/view?usp=sharing


2°momento: Continuando a brincar com rimas que tal agora colocar para apreciação da criança o 

vídeo do “Projeto Musicalizar para Integrar” com a música: Leilão de Jardim (adaptação do poema 

de Cecília Meireles), é só acessar esse link: https://www.youtube.com/watch?v=xH5WlaOt100 

 

 

    

 

 

 

Registrem se possível esse momento de apreciação da criança e nos enviem fotos, vídeo ou 

comentários por escrito  na página do Facebook da escola através desse link: 

https://www.facebook.com/groups/265583877812605/ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xH5WlaOt100
https://www.facebook.com/groups/265583877812605/


 

 

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

Atividade adaptada: Criando o meu quadro das cores da natureza 

Olá crianças!  Vamos nos divertir um pouquinho mais? 

1°momento: O responsável deverá levar a criança no espaço externo da casa para observar a 

natureza. Em seguida o adulto deverá pegar 3 elementos diferentes da natureza (flor, folha, 

pedrinhas, casca de arvore, graveto, sementes etc.). 

      

 

 

 

 

2º momento: O adulto deverá pegar uma folha de sulfite e auxiliar a criança a colar os elementos 

encontrados por ela, construindo assim seu quadro das cores.                                          

                                    

3ºmomento: O responsável pegará dois elementos com texturas diferentes como: pedrinhas e 

flores ou galhos e folhas. Passará a mão da criança e, observará as expressões dele ao tocar os 

elementos. 

Lembre-se – se de colocar   uma foto ou um vídeo da criança fazendo a atividade na página do 

Facebook da escola, através desse link: https://www.facebook.com/groups/265583877812605/ 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:   Espaços, tempos, Quantidades, Relações e Transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  EI02ET01 – Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre 
característica e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

https://www.facebook.com/groups/265583877812605/


 

 

 

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

Atividade Adaptada: Decalques e Carimbos da Natureza 

 

1º Momento: Faremos um decalque utilizando os elementos da natureza que geralmente 

encontramos em nosso quintal. Para isso leve a criança até a área externa da casa, em seguida 

procure por folhas, flores e galhos de vários tamanhos e formatos e mostre para ela, deixando que 

ela segure esses elementos para que possa sentir as formas e as texturas que eles têm. Depois de 

reunir esses elementos, disponibilize uma folha sulfite ou de caderno e giz de cera. Coloque sobre 

a mesa os elementos da natureza que recolheu no quintal e por cima deles posicione a folha 

sulfite. Feito isso ajude a criança a passar o giz por cima da folha sulfite de forma que o contorno e 

a textura desses elementos apareçam no papel. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/09/2020 SEMANA:04 

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:    Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  EI02TS02 – Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais. 



2º Momento: Outra maneira bem divertida de fazer essa atividade é passar tinta guache de um 

lado desses elementos e carimbá-los na folha de sulfite, como mostra o exemplo abaixo: 

 

 

3º Momento: Mas se não tiver facilidade para encontrar esses elementos, você poderá utilizar um 

rolinho de papel higiênico, neste momento é necessário auxiliar a criança recortando as bordas do 

rolo para ela, como no exemplo abaixo. Depois passe a tinta na borda e a ajude a carimbar na 

folha. 

 

Não esqueça de colocar uma foto ou um vídeo seu fazendo a atividade na página do Facebook da 

escola. 

https://www.facebook.com/groups/265583877812605/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/265583877812605/


 

 

 

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

Atividade Adaptada: Imitando os bichinhos de jardim 

 

1°Momento:  A criança deverá assistir o vídeo “Balangandan Animado Bichinhos de Jardim” 

(Danilo Benício), para apreciação através do link – 

https://www.youtube.com/watch?v=F9OzU6J25m4 . 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:     Corpo, Gestos e Movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:   EIO1CG03 – Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos 
e animais. 

https://www.youtube.com/watch?v=F9OzU6J25m4


2° Momento: É “a hora do movimento” – o responsável colocará o vídeo novamente e, junto com 

a criança irão imitar os movimentos dos bichinhos que aparecem na história de acordo com a 

percepção e criatividade dele. 

 

 

Sugerimos que o responsável auxilie a criança de maneira confortável (sentada no colo, para 

imitar a borboleta, o vagalume ou o pulo do gafanhoto / de bruços para imitar o caracol, a 

minhoca ou a formiga) se a criança tiver algum bichinho de pelúcia ou brinquedos coloridos o 

responsável poderá colocar próximo para estimular a visualização da criança. 

Como proposta de devolutiva, propomos se possível, os responsáveis nos enviem fotos, vídeo  ou 

comentários por escrito na página do Facebook da escola, através desse link                                                      

https://www.facebook.com/groups/265583877812605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/265583877812605


 

 

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

Atividade Adaptada: Você é o explorador 

Durante a semana você aprendeu muitas coisas legais sobre a primavera e a natureza. Que tal se 

agora nós fizéssemos uma exploração?! 

1º Momento: Confeccione com a criança um binóculo com o miolo do papel higiênico e auxilie ela 

a enfeitar do jeito que quiser. 

2º Momento: Depois que o binóculo estiver pronto, leve a criança até quintal e explore com ela 

todo o espaço, coloque o binóculo no rostinho da criança e juntos observem se é possível 

encontrar alguns bichinhos de jardim que apareceram no vídeo musical que ela assistiu na aula 

anterior. Em seguida fotografe os bichinhos que encontraram e postar lá nos comentários da 

página da escola no Facebook. 

 

Dia 21 de setembro é comemorado o dia mundial da árvore, que tal comemorar esse dia 

plantando uma muda de árvore ou até mesmo abraçando uma! 

Não esqueça de colocar uma foto ou um vídeo seu fazendo a atividade na página do Facebook da 

escola. 

https://www.facebook.com/groups/265583877812605/ 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: 
Maternal B 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI02EO03 – Compartilhar os objetos e espaços com crianças da 

mesma faixa etária e adultos. 

https://www.facebook.com/groups/265583877812605/

