
 
 

ESCOLA   MUNICIPAL   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO  

NOME   DO   ALUNO:  DATA:    21/09/2020  SEMANA   4:  
“Cores   e  
Flores”  

PROFESSORAS:    Crislene ,    Darlene ,    Roseclayr  TURMA:  
JARDIM   II  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:    Escuta,   fala,   pensamento   e   imaginação.  
OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:    (EIO3EFO5)   Recontar   histórias   ouvidas   para  
produção   de   reconto   escrito,   tendo   a   família   como   escriba.  

 
 

  
ATIVIDADE:   ENCONTRE   O   BICHINHO  

 
 

https://youtu.be/xH5WlaOt100  
 
 
 
MATERIAIS:    Notebook   ou   celular,   lápis   preto,   borracha,   folha   sulfite   ou   caderno.  
 
 
ESTRATÉGIA :   Assistir   ao   vídeo    “Leilão   de   jardim”    quantas   vezes   achar   necessário.  
Prestar   bastante   atenção   nas   imagens   e   sobre   o   que   fala   a   música.   
Em   seguida,   você   irá   dizer   para   os   seus   familiares   qual   bichinho   aparece   no   jardim.   
Depois   monte   com   as   fichas   do   alfabeto   o   nome   do   seguinte   bichinho:  
 
 
 

P    Á   S   S   A   R   O  
 
 

 
 
Recorte   a   imagem   do   pássaro   (Revistas,   jornais)   e   cole   em   uma   folha   sulfite   ou   no  
caderno.  

https://youtu.be/xH5WlaOt100


 
 

 
ESCOLA   MUNICIPAL   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO  
NOME   DO   ALUNO:  DATA:    22/09/2020  SEMANA   4:  

“Cores   e   
Flores”  

PROFESSORAS:    Crislene ,    Darlene ,    Roseclayr  TURMA:  
JARDIM   II  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:    Espaços,   tempos,   quantidades,   relações   e  
transformações.  

OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:   ( EIO3TO7 )    Relacionar   números   às   suas  
respectivas   quantidades   e   identificar   “o   antes,   o   depois   e   o   entre”   em   uma  
sequência .  

 
 
 

                                         ATIVIDADE:   QUANTIDADE  
 
 
 
MATERIAIS:    Folha   de   sulfite   ou   caderno,   lápis   preto,   borracha   e   ficha   do   alfabeto.  
 
 
ESTRATÉGIA:    Vamos   contar?   
O   seu   familiar   irá   escrever   em   uma   folha   (LETRA   BASTÃO)   a   palavra   “ PÁSSARO ”   e   você  
com   o   dedo   irá   contar   cada   letra   dessa   palavra.   Diga   ao   seu   familiar   quantas   letras   você  
contou.   
Em   seguida,   tente   encontrar   na   ficha   dos   números   o   número   correspondente   a   essa  
quantidade.   Você   poderá   tentar   escrever   (Escrita   espontânea)   esse   número   em   uma  
folha.  
 
 
 
 

 



 
 

 
ESCOLA   MUNICIPAL   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO  
NOME   DO   ALUNO:  DATA:  

23/09/2020  
SEMANA   4:  
“Cores   e   
Flores”  

PROFESSORAS:    Crislene ,    Darlene ,    Roseclayr  TURMA:  
JARDIM   II  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:    Espaços,   tempos,   quantidades,   relações   e  
transformações.  

OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:    (EIO3ETO3)   Identificar   e   selecionar   fontes   de  
informações,   para   responder   às   questões   sobre   a   natureza,   os   seus   fenômenos   e   a  
sua   conservação.  

 
  
 

ATIVIDADE:   BRINCANDO   DE   CIENTISTA   BIÓLOGO  
 
 
 
MATERIAIS:    Notebook   ou   celular,   revista,   tesoura,   cola,   folha   de   sulfite   ou   caderno.  
 
 
ESTRATÉGIA :    Assista   ao   vídeo    “Leilão   de   jardim ”,   em   seguida   o   seu   familiar   irá  
pesquisar   junto   com   você   sobre   a   alimentação   de   um   pássaro.  
Após   a   pesquisa,   você   irá   tentar   achar   em   uma   revista   a   imagem   do   alimento   que   o  
pássaro   come,   irá   recortar   e   colar   em   uma   folha   sulfite   ou   em   seu   caderno.  
 
 
 
Sugestão:    Se   não   encontrar   a   imagem   do   alimento,   pode   ser   colada   somente   a   imagem  
do   pássaro.  

 
 
 
 
 



 
 
 
ESCOLA   MUNICIPAL   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO  
NOME   DO   ALUNO:  DATA:    24/09/2020  SEMANA   4:   

“Cores   e  
Flores”  

PROFESSORAS:    Crislene ,    Darlene ,    Roseclayr  TURMA:  
JARDIM   II  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:    Corpo,   gestos   e   movimentos .  
OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:    (EIO3CGO1)   Criar   com   o   corpo   formas  
diversificadas   de   expressão   de   sentimentos,   sensações   e   emoções,   tanto   nas  
situações   do   cotidiano   quanto   em   brincadeiras,   dança,   teatro,   música.  

 
 
 

                                 ATIVIDADE:    ESTÁTUA   DA   PRIMAVERA  
 
 

 
MATERIAIS:    Notebook   ou   computador,   celular,   espaço   disponível.  
 
 
ESTRATÉGIA:    Vamos   realizar   uma   brincadeira   de   estátua   diferente   junto   com   a   sua  
família?   
Coloque   novamente   o   vídeo   “ Leilão   de   jardim ”     e   comece   a   dançar.  
Em   alguns   momentos   pare   a   música   e   diga   “estátua”.   Você   e   quem   estiver   brincando  
deverá   parar   e   fingir   que   é   uma   estátua.   Mas,   essa   tem   que   ser   diferente,   será   uma  
estátua   da   primavera.   
E   como   será   a   sua   estátua   da   primavera?   
Você   e   o   seu   familiar   irá   usar   a   criatividade   para   fazer   a   mais   bonita.  
Se   possível,   tire   fotos   e   envie.  

 



 
 
ESCOLA   MUNICIPAL   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO  

NOME   DO   ALUNO:  DATA:    25/09/2020  SEMANA   4:  
“Cores   e  
Flores ”  

PROFESSORAS:    Crislene ,    Darlene ,    Roseclayr  TURMA:  
JARDIM   II  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:    O   eu,   o   outro   e   o   nós.  
OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:    (EIO3EOO2)   Comunicar   as   suas   ideias   e  
sentimentos   a   pessoas   e   grupos   diversos.  

 
 
 

  ATIVIDADE :   PINTURA  
 
 

 
MATERIAIS:    Tinta   guache   e   folha   de   sulfite.  
 
 
 
ESTRATÉGIA:    Tendo   como   base   o   vídeo   “ Leilão   de   jardim ”,   desenhe   como   seria   o   seu  
próprio   jardim.   
Em   seguida,   pegue   pequenas   quantidades   de   tinta   guache   com   o   dedo   e   vá   desenhando  
em   uma   folha   com   o   próprio   dedo   o   seu   jardim.   
Faça   como   imagina.   Use   várias   cores   (Se   tiver).  
Quando   terminar,   diga   ao   seu   familiar   o   nome   de   tudo   que   desenhou.   Se   possível,   tire  
uma   foto   e   envie   no   grupo   da   escola   no   Facebook   ou   através   do   WhatsApp.  

 
 
 



 
 
  ESCOLA   MUNICIPAL   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO  

NOME   DO   ALUNO:  DATA:    24/09/2020  SEMANA   4:  
“Cores   e  
Flores”  

PROFESSOR:    Crislene ,    Darlene ,    Roseclayr  TURMA:  
JARDIM   II  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:    Traços,   sons,   cores   e   formas.  
OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:   ( EIO3TSO2)   Expressar-se   livremente   por   meio   de  
desenho,   pintura,   colagem,   dobradura   e   escultura.   Criando   produções  
bidimensionais   e   tridimensionais.  
 

 
ARTE  

 
                   ATIVIDADE:    PÁSSARO   FEITO   DE   MASSINHA  
 
 
MATERIAIS:    Massinha   de   modelar,   folha   de   sulfite,   lápis.  
 
 
ESTRATÉGIA:    Tente   fazer   um   passarinho   com   massinha.   Em   seguida,   grude   o   seu  
passarinho   na   folha   de   sulfite   e   escreva   o   seu   nome   como   conseguir.  
 
 
 
 

 


