
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

NOME DO ALUNO: DATA 23/09/2020 SEMANA:  4 

PROFESSOR: Camila Coelho TURMA: Jardim Il A e Jardim Il B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03EO05)Demonstrar valorização das características de 
seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

 
1. Retornaremos com o vídeo da aula passada da leitura “Bom dia, todas as cores” .  
2. Após conversarmos sobre a importância das primeiras tarefas do dia e sobre como             

ficamos contentes quando fazemos algo que gostamos.  
3. Faça os seguintes questionamentos a criança:  

● Quem é o primeiro personagem que o camaleão encontra no caminho? 
● O que ele disse para o camaleão quando o encontrou? 
● Como o camaleão pode ter se sentido? Você sabe dizer? 

4. E assim o camaleão encontrou vários outros bichos pelo caminho e todos sempre             
lhe sugerem algo.  

● O camaleão fazia o que os bichos pediam?  
5. Depois de um passeio longo e cansativo, nosso amigo camaleão voltou para sua             

casa e pensou em tudo que havia acontecido. E, depois de tanto pensar ele chegou               
a uma conclusão. “‘Tem quem goste de sapato e tem quem goste de amarelo, se               
não fosse os gostos, o que seria do amarelo?” 

6. Então ele acordou, viu que o dia estava lindo e resolveu sair outra vez e encontrou o                 
sapo. O sapo questionou sobre a cor que estava usando e dessa vez o camaleão               
respondeu:  
★ - Eu uso as cores que gosto, e com faço bem. Eu gosto dos bons conselhos,                

mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode              
agradar a ninguém.  

7. O que o nosso amigo camaleão quis nos dizer com esta mensagem? Compartilhe             
sua opinião com a família e ouça o que eles têm a dizer. Gostou da história? 

8. Faça um desenho representando o camaleão em suas diversas cores. 


