
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER

NOME DO ALUNO: 

PROFESSOR: 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
desejos, necessidades, sentimento e opiniões.
 

Orientações para ou pais e ou responsáveis 
 

Estamos nos aproximando de umas das estações mais lindas do ano
Cores e Flores estão por todo o lugar. 
de diversas espécies de plantas. 
 

Hora da História:

Assistir ao vídeo do livro: O Jardim de Ceci (link abaixo). Após a 
respeito dessa estação, aproveitando o livro, também fazendo alguns questionamentos 
abaixo: 
 
* Quem era Ceci? 
* Onde acontece a história? 
* Como ela cuidava do jardim?
* Quais eram os bichinhos que viviam no jardim?
* Quem ajudou Ceci? Como? 
* Quais plantas e animais havia no jardim?
* Quais cores havia no jardim?
 

Link  História: 
https://www.youtube.com/watch?v=bsc5kZQW8Io
 

Observações Conte-nos como foi o diálogo com as 
gostou? O que sentiu ao ver a história? Registre tudo e compartilhe 
conosco. 
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DATA: 14/09/2020

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Dialogar com crianças e adultos, 
desejos, necessidades, sentimento e opiniões. 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 1

TEMA: Cores e Flores 
Estamos nos aproximando de umas das estações mais lindas do ano

todo o lugar. Isso se deve ao fato de que nela ocorre a floração 
de diversas espécies de plantas. Que tal encher a vida das crianças de cores e flores?

Hora da História: O Jardim de Ceci 
 

Assistir ao vídeo do livro: O Jardim de Ceci (link abaixo). Após a 
respeito dessa estação, aproveitando o livro, também fazendo alguns questionamentos 

Como ela cuidava do jardim? 
Quais eram os bichinhos que viviam no jardim? 

 
* Quais plantas e animais havia no jardim? 
* Quais cores havia no jardim? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bsc5kZQW8Io 

nos como foi o diálogo com as crianças? O que ela mais 
gostou? O que sentiu ao ver a história? Registre tudo e compartilhe 

 

 
 
 
 

14/09/2020 SEMANA: 3 

TURMA: 
Maternal  

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 

Atividade 1 

Estamos nos aproximando de umas das estações mais lindas do ano, a Primavera. 
Isso se deve ao fato de que nela ocorre a floração 

Que tal encher a vida das crianças de cores e flores? 

Assistir ao vídeo do livro: O Jardim de Ceci (link abaixo). Após a leitura, converse a 
respeito dessa estação, aproveitando o livro, também fazendo alguns questionamentos 

 

crianças? O que ela mais 
gostou? O que sentiu ao ver a história? Registre tudo e compartilhe 


