
 

 

ESCOLA MUNICIPAL: E.M. JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 16/09/20 SEMANA: 03 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EO08) Desenvolver confiança em si, em seus 

pares e nos adultos em situações de interação. 

  

Atividade: Fitas coloridas (azul, amarelo, vermelha) 

 

Esta semana iremos trabalhar com o projeto Cores e Flores.  

Essa atividade proporciona as crianças momentos divertidos, estimula os diferentes 

sentidos, e também são ótimas descoberta para as crianças pequenas. A ciência já 

comprovou que o cérebro dos bebês, desde que nascem se desenvolve a partir das 

descobertas e experiências que eles vivenciam dia a dia. 

Como fazer: 

Os pais ou responsáveis: colocar três rolinhos de fita durex colorida, se possível às cores 

primarias, azul amarelo e vermelho, colar as tiras na parede (como se ver na imagem 

abaixo), ou no chão. Apresente as cores à criança e repita com ela o nome de cada cor, e 

faça relação com objeto das mesmas cores das fitas, fazendo a relação visualmente, e em 

seguida deixe a criança descobrir que ao puxar a fita descola, ela vai observar colar e 

descolar. O adulto poderá observar a reação de descoberta da criança (alegria).  

Essa atividade será muito prazerosa e divertida. 

  

  

  

  



 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 16/09/2020 SEMANA: 3 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El01TS02) Traçar marcas gráficas em diferentes 

suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 

  

Atividade: Aquarela 

Escolha um momento tranquilo, um local aconchegante, sente-se com a criança e assista 

ao vídeo enfatizando as imagens e estimulando a criança a observá-las. 

Depois, peça para que ela escolha uma das figuras apresentadas no vídeo, para você 

desenhar e a criança pintar.  

Registre a atividade com fotos e nos conte qual foi a figura escolhida.  

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xT8HIiFQ8Y0&feature=youtu.be 
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