
 

TEMA: CORES E FLORES 

As cores estão presentes em tudo que nos cerca, no azul do céu, no verde das plantas,  

no colorido das flores e dos animais, nas nossas roupas e em vários objetos, vivemos 

cercados de cores por todos os lados. 

As cores são um universo à parte para a criança em desenvolvimento, pois as 

diferentes tonalidades captam seu interesse e despertam a curiosidade. Ela é uma das 

primeiras características que a criança percebe e que diferencia os objetos e as coisas 

ao seu redor, a partir disso, passam a observar que determinadas coisas possuem 

cores especificas e fazem associações com objetos.  

O uso das cores tem uma ligação direta no desenvolvimento das crianças, estímulos 

decorrentes da presença de figuras coloridas contribuem para o aprimoramento da 

capacidade motora e cognitiva, raciocínio, fala, audição, visão entre outras funções. 

Quanto antes o estímulo colorido fizer parte da rotina das crianças, melhor será o 

desempenho tanto escolar como social, pois é nessa fase da vida que a cognição se 

expande mais rapidamente e um universo novo e imenso se abre diante das nossas 

crianças.   

ATIVIDADE 1 

2ª FEIRA 

Poesia Leilão de Jardim – Cecília Meireles 

Esta atividade oportuniza o contato com textos de diferentes gêneros, no caso a 

poesia, o que estimula o desenvolvimento da oralidade, atenção e criatividade. E 

confeccionar uma borboleta para  estimular a imaginação e a  criatividade.  

DESENVOLVIMENTO 

Vídeo: https://youtu.be/x1IaU-5f7rQ 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/09/2020 SEMANA: 03 

PROFESSOR: Antônia S, Elma, Fernanda, Cristiane, Deise e Larissa.  TURMA: BIIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala pensamento e imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El02EF08) Manipular textos e participar de situações 
de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais, poesia. 
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, 
traçar letras e outros sinais gráficos. 

https://youtu.be/x1IaU-5f7rQ


 

Música Leilão de Jardim – Julia Bueno – Poesia Cecília Meireles- BDV Produções 

Assistir ao vídeo da poesia Leilão de jardim, observando os elementos naturais que 

fazem parte do mesmo, ou seja, árvores, flores, solo, céu, sol e pequenos bichinhos de 

jardim. Posteriormente apresentar um jardim ou vasos de flores para a criança 

observar, sentir o aroma e a textura desses elementos. 

Em seguida riscar o contorno das mãozinhas da criança em uma folha de papel e 

solicitar que a criança desenhe uma cabeça entre as mãos para formar uma borboleta 

e colorir. 

Recursos: Folha de papel sulfite, lápis, lápis de cor, canetinha, giz de cera, tinta.   

Estimativa: 30 minutos.  

 

PROJETO MUSICALIZAR PARA INTEGRAR 

Objetivos de Aprendizagem 

(EI01EF02) – Demonstrar interesseao ouvir a leitura de poemas e e 
apresentação de músicas 

https://youtu.be/xH5WlaOt100 
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https://youtu.be/xH5WlaOt100

