
 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA: 21/09/2020 SEMANA:  04 
PROFESSOR: TURMA: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; O eu, o outro e o nós. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação; 
(EI03EF01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 
 

SEGUNDA-FEIRA – 21 DE SETEMBRO DE 2020 

CORES E FLORES 

 Continuaremos a trabalhar o tema “Cores e flores” para celebrar a chegada da 

Primavera, que acontece essa semana, na terça-feira dia 22/09. 

 

Segunda-feira é dia da história.  

 Então, vamos assistir à história “A florzinha amiga”, do canal “Varal de histórias” 

https://www.youtube.com/watch?v=IwLYJI-JxSo; 

 Depois de assistir, converse com a criança sobre as seguintes perguntas: 

o O que aconteceu quando a menina cortou a flor? 

o E quando o homem viu a flor, o que ele fez? 

o E quando a criança viu a flor, o que ela fez? 

o Você acha que é importante cuidar das plantinhas? Por que? 

o Como a criança cuidou da flor? O que ela fez? 

o E depois que ela cuidou da flor, o que aconteceu? 

 Agora, observe na sua casa: Tem plantinhas? Quem cuida delas? Você gostaria de 

ajudar a cuidar? O que você poderia fazer para ajudar a cuidar das plantinhas de 

casa? 



 

Essa foi a nossa segunda-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 conseguiu compreender a história? 

 Ele gostou da história? O que achou? 

 Conseguiu responder às perguntas e retomar a história com facilidade? 

 Compreendeu que é importante cuidar e cultivar a plantinha para que ela cresça 

saudável? 

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

Aguardamos a participação de todos vocês. 


