
 

ESCOLA MUNICIPAL: JÚLIA DEL CORTO RONCON 

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

PROFESSOR: Elizete, Flávia, Leonice, Luciana e Neusa.  TURMA: B1-A   

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento E Imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El01ET03) Explorar o ambiente pela ação e 

observação, manipulação e fazendo descobertas. 

 

  

4ª Atividade – 24 de Setembro 

Descobrindo Flores e Cores no Jardim 

 

Objetivo: Apresentar as cores de uma forma lúdica e descontraída, pois a cor é uma das 

primeiras características que a criança percebe e que diferencia os objetos e coisas ao seu 

redor. 

Como Fazer: Para finalizar esse tema Cores e Flores, a proposta da atividade de hoje, é 

que os pais ou responsáveis façam um passeio com seu filho (a) no jardim de sua casa, no 

parque, ou       em uma praça. Apresente para seu filho (a) flores, folhagens, árvores etc.. 

Fale e mostre para ele (a), o quão linda é a natureza com suas belas formas, flores, cores 

e esplendor. Deixe tocar, cheirar e sentir esse momento, que parece simples, porém, para 

cada criança é uma nova descoberta e aprendizagem. Bom divertimento em família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.freepik.com/fotos-premium/jovem-mulher-que-abraca-o-gir-do-bebe-no-jardim-

de-rosas-crianca-olhando-flores-tocando-neles-descobrindo-o-mundo_7612048.htm 

 

                                   

  

  

  

https://br.freepik.com/fotos-premium/jovem-mulher-que-abraca-o-gir-do-bebe-no-jardim-de-rosas-crianca-olhando-flores-tocando-neles-descobrindo-o-mundo_7612048.htm
https://br.freepik.com/fotos-premium/jovem-mulher-que-abraca-o-gir-do-bebe-no-jardim-de-rosas-crianca-olhando-flores-tocando-neles-descobrindo-o-mundo_7612048.htm


 

                                                   

 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JÚLIA DEL CORTO RONCON  

NOME DO ALUNO:  DATA: 24/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR:  Elisabeth, Roseli, Sirlei, Arlete, Cida, Ticiany e Vera TURMA: BIB  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 

habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 

outros. 

 

 Atividade: “ Desenhando Flores” 

 

 O responsável irá colar 2 folhas de sulfite ou caderno, em seguida desenhe o cabo 

(pedúnculo) de 3 flores. Pinte a mão da criança com tinta guache e carimbe na folha de 

sulfite acima do cabo que você desenhou.  

Repita a ação por 3 vezes usando cores diferentes. Fale para a criança as cores e como 

ficou linda as flores feita com as mãos dela. Depois que secar deixe exposta na parede e 

tire foto junto com a criança. 

 

 

  

  

  


