
 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE II 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/09/2020 SEMANA:  04 

PROFESSOR: TURMA: 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” / “ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; 
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. 

 

 

SEGUNDA-FEIRA – 21 DE SETEMBRO DE 2020 

CORES E FLORES 

Esta semana vamos abordar o Tema: Cores e Flores parte 2. Para essa 
atividade iremos assistir o vídeo do Mundo Bita - Trem das Estações ft. Milton 
Nascimento. Após assistir o vídeo ajude a criança a desenhar em uma folha de 
sulfite ou outra folha que tiver disponível em casa, as quatro estações do ano, 
podem ser divididas em quatro partes como no exemplo a seguir: 
 

 
 

https://anacuder.com/estacoes-do-ano-em-ingles/ 



 

https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/90451-ilustracoes-de-paisagem-de-quatro-estacoes 

 

Após o desenho, perguntar em que estação do ano nós estamos, e qual 
estação chegará depois da PRIMAVERA. 

Link do vídeo: Mundo Bita - Trem das Estações 
https://www.youtube.com/watch?v=k7rcvY17W6c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA:22/09/2020 SEMANA: 4 
PROFESSOR:  TURMA: JD I 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações.  
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03ET04) Registrar observações, 
manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números 
ou escrita espontânea), em diferentes suportes; Relatar fatos importantes sobre seu 
nascimento e desenvolvimento; Relacionar número às suas respectivas quantidades. 

 

 

TERÇA-FEIRA - 22 DE SETEMBRO DE 2020 

                                           CORES E FLORES 

            Hoje começa a Primavera! É a estação do ano com temperaturas mais 
amenas e a natureza ganha aquele colorido especial com o surgimento de 
muitas flores. 

Com a atividade a seguir, vamos estimular a percepção tátil, trabalhar a 
coordenação motora, despertar o interesse pelo meio ambiente e aprender 
sobre si. 

Você vai precisar de: 

 Folha de sulfite ou de caderno; 

 Flores (pode ser de verdade, de papel ou de massinha). 

Se preferir, pode imprimir o modelo ou desenhar a árvore no papel 
sulfite. 

 
 



 

Agora vamos observar a natureza e colher algumas flores (sinta a 
textura, o perfume e observe as cores). Não tem flores naturais? Sem 
problema, recorte flores de papel e deixe que a criança pinte com suas cores 
preferidas. 

Ajude a criança a contar e separar as flores de acordo com a idade. Por 
exemplo: 4 anos = 4 flores. 

Agora é só colar as flores na árvore e fazer uma linda composição. 
Também será divertido fazer uma árvore para outros componentes da família e 
comparar a quantidade de flores em cada uma delas. 

 
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: 

 Gostou da atividade? 

 Teve facilidade na contagem? 

 Conseguiu compreender que a sua idade era a mesma 

quantidade de flores? 

As fotos e reflexão das atividades precisam ser enviadas até sexta-feira pelo 
Messenger. Aguardamos a participação de todos vocês. 

 
 



 

ESCOLA MUNICIPAL: ENGENHEIRO CARLOS ROHM UNIDADE II 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR:  TURMA: JD I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” / “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação. 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

QUARTA-FEIRA - 23 DE SETEMBRO DE 2020 

                                           CORES E FLORES 

Hoje, faremos belas flores carimbadas com garrafa pet! 

     Material necessário: 

 Garrafa pet 

 Tinta guache  
 Folha de sulfite 

 Canetinha 

 Pratinho de plástico ou um recipiente para colocar a tinta  
 
Num pratinho plástico, coloque um pouco da tinta guache da cor 
desejada. Na folha de sulfite, desenhe um galho bem grande. Em 
seguida, pegue a garrafa pet e passe o fundo da garrafa na tinta 
e carimbe na folha de sulfite ao lado dos galhos desenhados. 
Estimule a criança a segurar a garrafa e carimbar no papel.  
 
Veja o modelo a seguir, mas vocês também, usando a 
criatividade, podem criar da maneira que acharem interessante e 
envolvente a obra de vocês usando o carimbo. 
 

 



 

https://escolaeducacao.com.br/atividades-sobre-a-primavera/atividades-sobre-a-primavera-flores-com-garrafa-pet/ 

 

É importante lembrar que precisamos sempre do outro para que 
possamos aprender e crescer! 

Não se esqueçam, a devolutiva da Avaliação deverá ser postada no 
Messenger até sexta-feira. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE II 

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

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; 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com as suas semelhanças e 
diferenças. 

 

QUINTA-FEIRA – 24 DE SETEMBRO DE 2020 

CORES E FLORES 

Para comemorar a PRIMAVERA, a estação das flores, que se iniciou em 22 de 
setembro, faça um mural bem colorido com flores e cores. Você pode desenhar 
ou recortar abelhas, borboletas, colar folhas ou flores naturais colhidas no 
jardim, enfim, solte a imaginação e a criatividade. Dê nome ao seu mural:  

P R I M A V E R A 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE II 

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

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; 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; 

 

SEXTA-FEIRA – 25 DE SETEMBRO DE 2020 

CORES E FLORES 

Recorte uma folha de sulfite em 5 tiras (ou mais), faça os números de 01 a 05 
(ou mais), no canto esquerdo. Recorte ou desenhe florezinhas de diversas 
cores para serem coladas na frente do número de acordo com a quantidade 
indicada pelo numeral, como no exemplo abaixo. Além de trabalhar a 
criatividade, a criança irá conhecer e reconhecer os números, relacionar os 
números às suas respectivas quantidades, identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência e as cores.  

 

ÓTIMO FINAL DE SEMANA! 


