
 

ESCOLA MUNICIPAL: EM JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 25/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR: Elizete, Flavia, Leonice, Luciana, Neusa TURMA: Bl A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento, Imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias, 

observando ilustrações. 

 

Atividade: Vídeo “As Cores - Marcelo Serralva’’ 

 

 

Objetivo: Promover entretenimento, aprendizagem e interação em família.  

 

Para finalizar esse belo Tema Cores e Flores, pais ou responsáveis preparem um espaço 

bem aconchegante e acolhedor sente-se com sua criança no chão ou tapete e com 

almofadas ao redor. Mais um momento prazeroso de interação em família. 

 

Pais ou responsáveis, o momento da história é um tempo muito prazeroso para o seu bebê.  

Acesse o Link: 

https://youtu.be/auXboebM3aY 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://youtu.be/auXboebM3aY


  

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JÚLIA DEL CORTO RONCON  

NOME DO ALUNO:  DATA: 25/09/2020 SEMANA: 4 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito 

(transbordar, tingir, misturar, mover, remover, etc.) na interação com o mundo físico. 

 

 Atividade: “Pintura com Bolinha de Gude” 

 

 Para realizar essa atividade, você deve utilizar uma travessa de plástico retangular ou uma 

caixa de papelão de preferência que caiba uma folha de papel sulfite branca. 

Pingue algumas gotas de tintas coloridas e utilize de três a cinco bolinhas de gude. A seguir 

se a criança conseguir mexer a caixa sozinha deixe com que ela faça, caso contrário junto 

com a criança mexa a caixa ou a travessa devagar em várias direções para que as bolinhas 

se movam sobre a folha e as tintas. 

Depois de pintar a folha, retire de dentro do utensilio deixe secar e exponha sua linda obra 

de arte. 

Observação: Para a realização dessa atividade é essencial a presença constante do 

adulto, devido ao uso da bolinha de gude que manuseada pela criança sozinha oferece 

risco. 

Após realizar a atividade guarde ou descarte as bolinhas de modo que a criança não tenha 

mais acesso a elas. 

Caso haja dúvida sobre a realização da atividade, assista ao vídeo explicativo:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GM2waKwjpN8&feature=youtu.be 

 

 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=GM2waKwjpN8&feature=youtu.be

