
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA  XAVIER
NOME DO ALUNO: 
PROFESSOR: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre 
as características e propriedades dos objetos (sonoridade, textura
posição no espaço). 

Orientações para ou pais e ou responsáveis 

    
 A família irá apresentar os seguintes recursos: 
    •Um prato 
    •Um copo de leite 
    •Corante de diferentes cores
    • Detergente 
    Em seguida, irá colocar no prato um copo de leite, pingar diferentes cores de corante e 
pingar o detergente e observar 
quantifique e discrimine as cores dos recursos e relate sobre a transformação.
 

Link  https://youtu.be/X0oB2NiE0JE

Observações •A criança demonstrou interesse ao participar?
•Conseguiu relatar as cores?
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Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 5:

 
  TEMA: Cores e Flores 

"Explosão de Cores" 

A família irá apresentar os seguintes recursos:  

•Corante de diferentes cores 

Em seguida, irá colocar no prato um copo de leite, pingar diferentes cores de corante e 
pingar o detergente e observar as transformações. Permitir que a criança 

as cores dos recursos e relate sobre a transformação.

 
Ilustração da atividade  

 

 
https://youtu.be/X0oB2NiE0JE 

•A criança demonstrou interesse ao participar? 
•Conseguiu relatar as cores? 
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OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre 

, peso, tamanho, 

Atividade 5: 

Em seguida, irá colocar no prato um copo de leite, pingar diferentes cores de corante e 
. Permitir que a criança nomeie, 

as cores dos recursos e relate sobre a transformação. 

 



Orientações para os pais e ou responsáveis Atividade 6 
 

TEMA: CORES E FLORES 
 

PROJETO MUSICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO PIRES 
CAROL E ELIANA 

 
 

“LEILÃO DE JARDIM” ADAPTAÇÃO DA POESIA DE CECILIA MEIRELES  
 

           Para esta atividade sugerimos que a criança e o responsável  assista ao vídeo    
“LEILÃO DE JARDIM” e juntos façam a observação e nomeiem os animais que 
aparecem no vídeo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Link: 
    

Link para o vídeo Leilão de Jardim:  https://youtu.be/xH5WlaOt100 
 

Observações Quais os animais que as crianças conseguiram identificar? 
A criança achou o vídeo divertido? 

 
 
 
 
 
 


