
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

PROFESSOR: Fabiane, Karen, Marta e Vanessa Mota.  TURMA: Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

Projeto cores e flores 
Atividade: Dança Cores e Flores 

 

 
 

1° Momento: Assista ao vídeo “Flor de Arco-Íris” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6rb1QI3moYI  
 

2° Momento: Responda as perguntas: 
      - Quais cores são citadas na música? 
      - Qual sua cor preferida? 

 
3° Momento: Agora relaxe seu corpo, movimentando-se levemente, dançando ao som da música 
do vídeo. 

 
 
 
 
 

Como proposta de devolutiva, propomos que se possível, os responsáveis nos enviem fotos, vídeos 
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=6rb1QI3moYI
https://www.facebook.com/groups/265583877812605


 
 
 
 
 
 
 

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: EIO2CG03 – Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar) combinando movimentos e seguindo orientações. 

 

TEMA: CORES E FLORES 

Atividade: Imitando os bichinhos de jardim 

1° Momento: As crianças deverão assistir o vídeo “Balangandan Animado Bichinhos de Jardim” 

(Danilo Benício), para apreciação através do link: 

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

 

            

    

   2°Momento: É “a hora do movimento” – os responsáveis colocarão o vídeo novamente e se 

possível, junto com a criança irão imitar os movimentos dos bichinhos que aparecem na história 

de acordo com a percepção e criatividade deles. 

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.youtube.com/watch?v=F9OzU6J25m4
https://www.facebook.com/groups/265583877812605


 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

PROFESSOR: Maria Cristina, Talita, Solange, Lucilene e Vanessa Costa  TURMA: 

Maternal C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG02) 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. 

 
 

TEMA: CORES E FLORES 
Nome da atividade: Seguindo as cores das mãos e dos pés  

Olá criançada linda! Que saudade de vocês! 
E para os pais e responsáveis, nossos parceiros, muito obrigado! Então, para matar um pouco a saudade e 
agitar o corpo, hoje preparamos uma atividade bem legal. Nesta brincadeira vamos propor às crianças que 
conheçam e explorem, de forma variada, as cores despertando o interesse dos pequenos para esse mundo 
colorido e ampliando a atenção, o equilíbrio, explorando a lateralidade e limitações do seu corpo. 
1º momento: O responsável fará os movimentos e a criança deverá imitar. Levanta a mão esquerda; ergam 
o braço direito; coloque a mão direita no chão; pulem com o pé esquerdo; agora o pé direito. Após 
sugerimos desenhar (4) pés e (4) mãos em cada folha ou use quantas folhas desejar. Em seguida, pintar 
colorido cada mão e pés. Distribuir as folhas no chão, intercalando os desenhos e prendendo com durex ou 
fita crepe, se tiver. 
2º momento: Poderá fazer a brincadeira em um espaço adequado da casa, podendo ser, corredores, sala ou 
quarto. Apresentar o jogo para que a criança entenda melhor, demonstrando como deve ser a brincadeira. 
Em seguida, explicar as regras. A regra é simples: o desafio é posicionar corretamente os pés e as mãos. Os 
pequenos deverão seguir as pegadas e as mãos percorrendo o trajeto. O responsável orientará os 
movimentos a serem alcançados (ora com a direita, agora mão esquerda; ora com o pé direito, pé esquerdo, 
em frente, atrás etc.) deslocando-se no percurso. 
3º momento: Ao término da brincadeira, sugerimos sentar-se com a criança em um ambiente tranquilo e 
confortável, e fazer as seguintes perguntas: Que cor tem esta mão ou este pé? (Os que estavam fixados no 
chão), onde podemos encontrar a cor azul? A vermelha? Amarela? Vocês sabem qual é a mão direita? Qual 
é a mão esquerda? O pé direito?  O pé esquerdo? Qual mão vocês usam mais? E se gostaram da 
brincadeira? 

 
 

E não esqueçam de fotografar, filmar e postar na página do grupo do Facebook da escola. Assim as 
professoras vão acompanhando vocês e matando a saudade. 

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

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

