
ESCOLA MUNICIPAL KATIA REGINA CARVALHO RIBEIRO

NOME DO ALUNO: DATA: 14/09/2020  SEMANA: 3

PROFESSOR: Isleide, Kelly, Márcia, Conceição, Viviane, Zezilda. TURMA: Bll

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações.

OBJETIVO  DE  APRENDIZAGEM:  Classificar  objetos,  considerando  determinado  atributo
(Cores ). Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação. 

Para iniciar o Tema “Cores e flores” trouxemos para essa semana as obras do Artista Plástico
Romero Britto. A intencionalidade é levar o colorido e a associação das cores que fazem parte do
cotidiano das crianças, mostrando as diversidades das flores e que tudo ao seu redor tem cor.

1-Música Cores primárias

Assistir o vídeo musical, em seguida mostrar a cor para criança e pedir que ela associe as cores
com elementos da natureza, conversar mostrando que tudo ao nosso redor tem cor, se tiver flor
em  casa,  perto  de  casa,  ou  imagens  em  revistas,  internet,  mostrar  para  as  crianças  as
diversidades de flores coloridas que a natureza nos oferece.
 
https://www.youtube.com/watch?v=m5wJMJ6zJNg

2- Confecção Flor 3D – Romero Britto

Vamos precisar de papelão, jornal, tinta, cola branca, rolo de papel toalha, um galho seco ou
arame, um vaso, ou o recurso que tiver em casa.

Desenvolvimento: Pintar o papelão e pintar folhas de jornal com as cores primárias. No papelão
você irá desenhar uma flor (este será a base da flor). Após, pedir para criança enrolar as folhas
de jornal pintadas e colar uma em cada pétala da flor na base de papelão. Em seguida, fixar o
cabo da flor e colocar dentro do rolo do papel toalha. Coloque em um vaso ou o recurso que tiver
e decore usando sua criatividade.
Quando a criança for pintar as folhas de jornal faça perguntas como: Que cor é essa? Vamos
procurar algo com essa cor? E assim por diante. Focando sempre a associação das cores ao seu
cotidiano.  

Duração: 60 minutos (+/-)

https://www.youtube.com/watch?v=m5wJMJ6zJNg



