
 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA: ___/___/___ SEMANA: 3 
PROFESSOR: TURMA: JARDIM II 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03EO04) COMUNICAR SUAS IDEIAS E SENTIMENTOS A PESSOAS E GRUPOS 
DIVERSOS;  
 

SEGUNDA-FEIRA - 14 DE SETEMBRO DE 2020 

              Olá! Teremos está semana um tema muito rico, divertido, criativo e importante: “Cores e 
Flores parte I”. Onde trabalharemos com nossos pequenos, a importância do uso das cores na 
educação infantil, principalmente as mais vibrantes, como o vermelho e o amarelo, que 
contribuem para o desenvolvimento da capacidade motora e cognitiva da criança, 
desenvolvendo também o raciocínio, a fala, o tato, a audição, o paladar, dentre outras várias 
habilidades. 

Também, vamos aprender sobre a importância das flores, explorando e conhecendo os 
elementos de um jardim, sensibilizando as crianças para a importância da conservação do meio 
ambiente.  

           Vamos iniciar nossa primeira atividade com uma história, assista ao vídeo Mundo Bita - 
Magia das Cores, no link indicado https://www.youtube.com/watch?v=EW1Is3BVp5U, após 
assistir ao vídeo realize com seu (sua) filho (a) uma roda de conversa sobre a história. 
 
            Respondendo as perguntas abaixo sobre a interpretação da história, pedimos, por favor, 
que as respostas sejam enviadas oralmente ou através de fotos, áudio ou vídeos, via 
Messenger. Se assim desejarem com a devolutiva, realize um desenho sobre a parte que mais 
gostou da história, a professora aguarda ansiosamente pela sua atividade.   

Perguntas sobre a hora da história: 

‘’ Quais são as cores citadas na história? 

 “Qual é a sua cor preferida”? ’’ 

 ‘Lembrando que a avaliação deverá ser dada como devolutiva no Messenger até sexta-
feira (fotos ou vídeos ficam a critério do responsável). 

Uma ótima semana! 



 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM- UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA: ___/___/___ SEMANA: 3 
PROFESSOR: TURMA: JARDIM II 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03EF01) EXPRESSAR IDEIAS, DESEJOS E SENTIMENTOS SOBRE SUAS VIVÊNCIAS, 
POR MEIO DA LINGUAGUEM ORAL E ESCRITA, DE FOTOS, DESENHOS E OUTRAS FORMAS DE EXPRESSÃO.   
 

TERÇA-FEIRA - 15 DE SETEMBRO DE 2020 

Hoje as atividades serão voltadas a escrita, a oralidade e a interpretação, onde será 
estimulada também a imaginação e a criatividade, atividades importantes no desenvolvimento da 
criança. 

As flores do jardim 

Observe as imagens abaixo:  

                     

       MARGARIDA                          ROSA                                    VIOLETA 

Fonte: http://infinitoparticulardalva.blogspot.com/2011/08/linguagem-das-flores 

 

 Quais são as cores das flores que você vê na imagem? Relate oralmente.  
 Das flores visualizadas na imagem, qual você conhece? Relate oralmente.  
 Conte quantas flores há na imagem?  

Lembrando que a avaliação deverá ser dada como devolutiva no Messenger até sexta-
feira (fotos ou vídeos ficam a critério do responsável). 



 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA: ___/___/___ SEMANA:3 
PROFESSOR: TURMA: JARDIM II 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03ET05) CLASSIFICAR OBJETOS E FIGURAS DE ACORDO COM SUAS 
SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS;  
 

QUARTA-FEIRA - 16 DE SETEMBRO DE 2020 

           Hoje em nossas atividades iremos explorar a matemática e a associação das cores aos 
objetos, realizando uma caça ao tesouro, explorando as cores e as quantidades. 

Caça ao tesouro - Associe as cores aos objetos 

          Realize com auxílio da família um caça ao tesouro, utilizando os objetos que você tem em 
casa.  

 Encontre um objeto na cor azul. 
 

 Encontre dois objetos na cor amarela. 
 

 Encontre três objetos na cor vermelha. 
 

 Encontre dois objetos da mesma cor, mas com tamanhos diferentes sendo um grande e 
um pequeno.  
 

 Conte quantos objetos você juntou ao todo.  
 

 

 

Lembrando que a avaliação deverá ser dada como devolutiva no Messenger até sexta-
feira (fotos ou vídeos ficam a critério do responsável). 

 

 



 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA: ___/___/___ SEMANA: 3 
PROFESSOR: TURMA: JARDIM II 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03EF01) EXPRESSAR IDEIAS, DESEJOS E SENTIMENTOS SOBRE SUAS VIVÊNCIAS, 
POR MEIO DA LINGUAGEM ORAL, FOTOS, DESENHOS. 
 

QUINTA-FEIRA - 17 DE SETEMBRO DE 2020 

Hoje iremos explorar em nossas atividades as habilidades artísticas, desenvolvendo a 
observação, a criatividade e a imaginação. 

 

Confeccione uma flor com o contorno das mãos 

 Materiais: 1 folha de papel, lápis de cor ou giz de cera, palitos ou canudos, cola e tesoura.  
 

 Em uma folha de papel com auxílio de um adulto, realize o contorno da mão da criança, 
após, peça para escolher uma das cores abaixo e pinte o desenho de sua mãozinha.  

 

Fonte: https://www.vivadecora.com.br/pro/curiosidades/cores-primarias/ 

 



 Recorte com auxílio de um adulto o desenho de sua mãozinha e cole o desenho em um 
palito, canudo ou outro material disponível, e monte a sua flor. Se desejar utilize a 
imagem abaixo como sugestão ou exemplo.  

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/613122936754669285/ 

 

 

Lembrando que a avaliação deverá ser dada como devolutiva no Messenger até sexta-
feira (fotos ou vídeos ficam a critério do responsável). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM- UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA: ___/___/___ SEMANA: 3 
PROFESSOR: TURMA: JARDIM II 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03CG05) COORDENAR SUAS HABILIDADES MANUAIS NO ATENDIMENTO 
ADEQUADO A SEUS INTERESSES E NECESSIDADES EM SITUAÇÕES DIVERSAS.  
 

SEXTA-FEIRA - 18 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Hoje em nossas atividades vamos explorar o mundo das texturas e cores, confeccionando 
um mural, trabalhando a coordenação motora e a expressão dos sentimentos.   

Mural de texturas e cores 

 Materiais: esponjas, arroz, milho, algodão, tecidos, folhas de árvores, flores, feijões, papel       
picado, papelão ou retalhos de tecido.  

 
 Em uma folha de papel ou papelão com auxílio de um adulto, desenhe vários quadrados 

ou utilize a imagem em anexo abaixo, cole os materiais acima descritos pela sua escolha 
e monte um lindo mural com texturas e cores. Se desejar utilize a imagem abaixo como 
exemplo ou sugestão.  
 
 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/425097652310237032/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lembrando que a avaliação deverá ser dada como devolutiva no Messenger na sexta-feira 
(fotos ou vídeos ficam a critério do responsável). 


