
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, formas, etc.). 

Projeto cores e flores 
Atividade: Borboletas para saudar a primavera 

1º Momento: Vamos aprender um pouco sobre as borboletas através do poema: As Borboletas 
(Rio de Janeiro, 1970) Vinicius de Moraes.    

AS BORBOLETAS 
Brancas 

Azuis 
Amarelas 
E pretas 
Brincam 
Na luz 

As belas 
Borboletas. Borboletas brancas 

São alegres e francas. 
Borboletas azuis 

Gostam muito de luz. 
As amarelinhas 

São tão bonitinhas! 

E as pretas, então… 
Oh, que escuridão! 

 

2º Momento: Observe a imagem das borboletas e vamos identificar as cores das borboletas da 
poesia.  

 

3º Momento: Agora desafio você a encontrar no ambiente que se encontra, objetos que possuem 
as mesmas cores das borboletas: Branca, Azul, Amarela e Preta. 

 
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.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) 

TEMA: CORES E FLORES 

ATIVIDADE: Criando o meu quadro das cores da natureza 

Olá crianças!  Vamos nos divertir um pouquinho mais? 

1°momento: Os responsáveis deverão levar as crianças no espaço externo da casa e pedir 

(orientar) para que as mesmas peguem 3 elementos diferentes da natureza (flor, folha, pedrinhas, 

casca de árvore, 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. Entregará a criança e fará as seguintes perguntas: 

- Qual é mais duro? 

- Tem algum macio? Qual deles? 

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/ 

 

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


 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/09/2020 SEMANA:04 
PROFESSOR: Maria Cristina, Talita, Solange, Lucilene e Vanessa Costa  TURMA: 

Maternal C 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

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

TEMA: CORES E FLORES 
 
Nome da atividade: Dedos Coloridos 

Olá Crianças, 
Adoramos todas as cores! Com elas podemos deixar tudo mais colorido e alegre. Tudo fica 

mais bonito quando está colorido, vocês não acham?! 
Vamos brincar com as cores? 
1°momento: O responsável irá desenhar a mão da criança em um papel sulfite e enumerar os 
dedos de 1 a 5. Depois pedirá para a criança pintar um dedo de cada cor. 
2°momento: A criança irá colocar uma xuxinhas, tampinhas ou massinhas em cima de cada dedo 
conforme a cor pintada anteriormente. Poderá colocar também o mesmo tanto de xuxinhas 
correspondente ao número, trabalhando a contagem e quantidade. 
Vamos lá aprender com as cores e os números? 
 

 
 

E agora, que tal postar a foto ou vídeo realizando a atividade no grupo do Facebook da escola! 
Vamos gostar de ver!  

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

 

 

 

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

