
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER

NOME DO ALUNO: 

PROFESSOR: 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
atributos (tamanho, peso, cor, forma, etc.)
 

Orientações para ou pais

Analisando o Jardim da Gatinha junto com a criança, faça algumas perguntas:
 
- Quantos animais aparecem na história?
- Quais são os animais? 
- Quem é o mais pesado? 
- Qual é o mais leve? 
- Quantos voam? 
 
A partir das respostas, disponibilize materias (canetinha, massinha, giz, tinta, algodão, o 
que mais quiser). Peça a ela que desenh
respostas e as quantidades de acordo com a sua fala. Logo, peça à criança que separe 
os animais (andam e voam). Depois realize a contagem, assim ficará concreto para a 
criança.  

 
Link  História: 

https://www.youtube.com/watch?v=f4z1b9ol3Og
 

Observações Como foi a realização da atividade? Registre tudo e compartilhe 
conosco. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER 

DATA: 15/09/2020

Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos considerando determinados 
atributos (tamanho, peso, cor, forma, etc.) 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 2

 
TEMA: Cores e Flores 

 
O Jardim de Ceci 

 
Analisando o Jardim da Gatinha junto com a criança, faça algumas perguntas:

Quantos animais aparecem na história? 

A partir das respostas, disponibilize materias (canetinha, massinha, giz, tinta, algodão, o 
que mais quiser). Peça a ela que desenhe os animais, assim estará representando as 
respostas e as quantidades de acordo com a sua fala. Logo, peça à criança que separe 
os animais (andam e voam). Depois realize a contagem, assim ficará concreto para a 

 

 
ttps://www.youtube.com/watch?v=f4z1b9ol3Og 

Como foi a realização da atividade? Registre tudo e compartilhe 
 

 
 
 
 
 
 

/2020 SEMANA: 3 

TURMA: 
Maternal  

Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações. 

considerando determinados 

Atividade 2 

Analisando o Jardim da Gatinha junto com a criança, faça algumas perguntas: 

A partir das respostas, disponibilize materias (canetinha, massinha, giz, tinta, algodão, o 
e os animais, assim estará representando as 

respostas e as quantidades de acordo com a sua fala. Logo, peça à criança que separe 
os animais (andam e voam). Depois realize a contagem, assim ficará concreto para a 

Como foi a realização da atividade? Registre tudo e compartilhe 


