
 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA: 17/09/2020 SEMANA:  03 
PROFESSOR: TURMA: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas; Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações; O eu, o outro e o nós. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações; 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com as suas semelhanças e diferenças; 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura. 
 

QUINTA-FEIRA – 17 DE SETEMBRO DE 2020 

CORES E FLORES 

 Hoje também vamos trabalhar com figuras geométricas! 

 Observe a foto a seguir e responda: 

 Quantos círculos você vê? 

 Quantos retângulos você vê? 

 Quantos quadrados você vê? 

 E quantos triângulos?  

 

 Agora precisamos da ajuda do responsável que está 

ajudando o aluno. Por favor, desenhe em uma folha (pode 

ser colorida, cartolina, ou branca, o que você tiver) 5 de cada 

forma geométrica, mais ou menos do tamanho da palma da 

sua mão. Ou seja, desenhe 5 círculos, 5 retângulos, 5 

quadrados e 5 triângulos. Eles não precisam ser exatamente 

iguais (se você quiser e puder, também pode imprimir essas 

formas geométricas).  



 Agora, peça ajuda da criança nessa tarefa: recorte no formato que desenhou, 

todas as formas geométricas. 

 Para finalizar, a criança vai criar um desenho com as formas que recortou (não é 

preciso usar todas, apenas as que a criança achar necessário). Incentive o aluno a 

fazer uma árvore, flor, uma pessoa... o que quiser! Seja criativo! Mas lembre-se, só 

pode usar as formas geométricas para construir sua obra, você não pode desenhar 

usando lápis. Ao final da colagem, caso a criança queira, pode colorir as formas no 

desenho. 

 

Essa foi a nossa quinta-feira!  

Pedimos para que os responsáveis registrem com fotos e/ou vídeos as atividades dos 

alunos para compor o portfólio.  

Reflita também sobre os seguintes fatores: 

 O aluno sabia do nome das formas geométricas? 

 Conseguiu contar as formas presentes na imagem com facilidade? 

 Na hora de construir a colagem usando as formas, estava animado pensando em 

desenhos criativos? 

 Gostou das atividades? 

As fotos e reflexão das atividades precisam ser enviadas até sexta-feira pelo Messenger. 

Aguardamos a participação de todos vocês. 


