
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR: GILMARA TURMA: JD I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

 

(Segunda-feira, 21 de setembro de 2020) 

Queridos responsáveis! 

Para esta semana, daremos continuidade a temática “Cores e flores”. Esse 
mês é o mês das flores, pois dia 22 de setembro acontecerá o início da 
Primavera. Ela é a estação que antecede o verão e sucede o inverno; também 
é caracterizada pelo desabrochar das flores, chuvas e pelo aquecimento da 
temperatura.  
Nesta atividade trabalharemos com a história “Romeu e Julieta de Ruth 
Rocha”, onde as borboletas viviam em canteiros separado por cores. Porém 
um dia, uma borboleta azul, chamada de Romeu, ficou apaixonado pela 
borboleta amarela, chamada de Julieta. Como será que eles vão fazer sendo 
que suas famílias são diferentes? Vamos ouvir a história? 
 
1º MOMENTO 

Primeiramente assistiremos ao vídeo “Romeu e Julieta de Ruth Rocha”, 

narrada por História Infantil. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QsXo1qfpkD0 

Após assistir a história, fazer as seguintes perguntas para a criança: 

1- Do que trata a história? 

2- Quais são as personagens principais? 

3- Onde elas moram? 

4- Como é o lugar onde elas vivem? 

5- Por que elas não podem se misturar? 

https://www.youtube.com/watch?v=QsXo1qfpkD0


6- O que aconteceu com elas? 

 

2º MOMENTO 

 

Com a ajuda do responsável, pediremos para a criança registrar, em uma folha, 

as duas personagens, Romeu (borboleta azul) e Julieta (borboleta amarela), 

assim como são descritos na história. (segue uma sugestão feito com pintura 

das mãozinhas da criança) 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário, da fala da criança, ou 
vídeo, o momento de realização da atividade, e nos encaminhe para a página 
do Facebook “Aprendendo em casa”. 

Gratos pelo empenho e participação! 

 


