
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER
NOME DO ALUNO: 
PROFESSOR: Isabel, Lucileia, Lucia, Tamara, Sheila, Andreia, Leticia 
e Geneilson 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar e folhear e entre outros.
 
 
Orientações para ou pais e ou responsáveis 
 

 
Após as histórias vem à interação com as crianças, pode ser em forma de brincadeira, 
jogos, dramatização, músicas, desenhos. 
Para a atividade, após assistirem o clip realizar com a criança carimbo de flores com o 
fundo de garrafa pet 
disponibilize material de pintura para que a criança crie seu próprio desenho, a partir da 
imagem. 
 

 
Link  Atividade:

https://youtu.be/wUaN737Iynw
 
História:
https://youtu.be/O3Ywy7F1_v8
 
Musica:
https://youtu.be/KyS3VZs5ERc
 

 

 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER 
DATA: 22/09/2020

PROFESSOR: Isabel, Lucileia, Lucia, Tamara, Sheila, Andreia, Leticia 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar e folhear e entre outros.

Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 2 

TEMA: Cores e Flores 
 

Ciranda das cores- varal de histórias 

Após as histórias vem à interação com as crianças, pode ser em forma de brincadeira, 
jogos, dramatização, músicas, desenhos.  
Para a atividade, após assistirem o clip realizar com a criança carimbo de flores com o 
fundo de garrafa pet de vários tamanhos. Questione a criança sobre as cores 
disponibilize material de pintura para que a criança crie seu próprio desenho, a partir da 

 

Atividade: 
https://youtu.be/wUaN737Iynw 

História: 
https://youtu.be/O3Ywy7F1_v8 

Musica: 
https://youtu.be/KyS3VZs5ERc 

DATA: 22/09/2020 SEMANA: 4 
PROFESSOR: Isabel, Lucileia, Lucia, Tamara, Sheila, Andreia, Leticia TURMA: 

Maternal  

Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar e folhear e entre outros. 

 

Após as histórias vem à interação com as crianças, pode ser em forma de brincadeira, 

Para a atividade, após assistirem o clip realizar com a criança carimbo de flores com o 
de vários tamanhos. Questione a criança sobre as cores 

disponibilize material de pintura para que a criança crie seu próprio desenho, a partir da 



Observações Conte-nos um pouco sobre a participação da criança. Faça o registro 
e compartilhe conosco. 
 

 


