
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA Estância Delfis 
NOME DO ALUNO: DATA: 25/09/2020 SEMANA: 4 
PROFESSOR: Joice Garcia de Sousa e Renata da Silva 
Brandão 

TURMA: MINI MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, Gestos e Movimentos” / Escuta, Fala, Pensamento 
e imaginação. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: “Explorar formas de deslocamento no espaço, 
combinando movimentos e seguindo orientações. / Desenvolver progressivamente 
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros. / Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 
diferenciando escrita e ilustrações e acompanhando, com orientação do adulto leitor. 

 
 

 
 

                                                          CORES E FLORES 
 

 
 
Toda flor têm uma cor: Vamos ouvir uma história sobre essas cores?  
 
Acesse o link e se surpreenda!  
https://youtu.be/ZhGHEZUzQX0 



Agora vamos realizar uma atividade bem legal utilizando materiais recicláveis: 
 
Atividade 1 

 
 
Para realizar essa atividade você precisa de: 

 1 caixa de ovos;  
 Palitos de sorvete ou metade de palito de churrasco;  
 Cartolina ou folha de sulfite para desenhar a flor; 
 Giz de cera, lápis de cor ou tinta para colorir a flor; 
 Depois é só plantar sua flor pareando de acordo com a cor indicada. 

 
Atividade 2 
Você conhece a brincadeira do elefantinho colorido? 
Azul, vermelho, verde, amarelo... Qualquer objeto com essas cores se transforma em 
pique. 
A atividade exige atenção e agilidade para correr e não ser pego. 
 LOCAL Ambiente espaçoso e colorido. 
 PARTICIPANTES: No mínimo três. 
 COMO BRINCAR: Uma criança é escolhida para comandar. Ela fica na frente das 

demais e diz: “Elefantinho colorido!” O grupo responde: “Que cor?” O comandante 
escolhe uma cor e os demais saem correndo para tocar em algo que tenha aquela 
tonalidade. Vale se a cor pedida estiver na roupa de um dos participantes. Se o 
pegador encostar em uma criança antes de ela chegar à cor, é capturada. O 
comandante tem de escolher uma cor que não está num local de fácil acesso para 
dificultar o trabalho dos demais. Vence a brincadeira quem ficar por último. 

 
Música para ajudar na brincadeira: 
Clique aqui no link para ouvir: https://youtu.be/Y0JemgLcFH4 


