
 

 
ESCOLA MUNICIPAL  OLÍVIA MARQUES PETRILLI  

NOME DO ALUNO: DATA: 18/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSOR: TURMA: B I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: MANIPULAR MATERIAIS DIVERSOS E VARIADOS PARA 
COMPARAR AAS DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE ELES 
 

BERÇARIO “I”BERÇARIO “I”BERÇARIO “I”BERÇARIO “I”    
18/09/202018/09/202018/09/202018/09/2020----SEXTASEXTASEXTASEXTA----FEIRAFEIRAFEIRAFEIRA    

 
O tema cores e flores vêm como uma preparação para a 
Primavera que inicia na segunda quinzena de setembro, época 
que há um aumento das chuvas e umidade, as temperaturas 

amenas, os dias e noites com a mesma duração e o surgimento 
de muitas flores trazendo um colorido todo especial. 
Aproveitamos essa época para estimular as crianças a 
observarem a natureza e como ela vai mudando no decorrer do 
ano, observar os insetos e seus hábitos e aguçar a curiosidade 
pelos diferentes aromas, texturas, cores e formas 
características da estação e de toda diversidade que há nesse 
momento. 

ATIVIDADE: ATIVIDADE: ATIVIDADE: ATIVIDADE: ““““ESCONDENDO OBJETOSESCONDENDO OBJETOSESCONDENDO OBJETOSESCONDENDO OBJETOS”:  Os bebês aprendem explorando objetos 

seja por meio das mãos quanto ás texturas, visão para apreciar cores e formas, boca para 
reconhecer sabores e ter oportunidade de fazer comparações entre os materiais. Nessa atividade, 
vamos estimular os bebês a observar e comparar características dos objetos. Para se inspirar, 
assista aos vídeos com seu bebê (Canção das cores e Flores, quais são as cores -projeto 
musicalidade). Pegue uma caixa, ou pano para cobrir os objetos que irá utilizar. Estimule a criança 
a procurar e quando pegar algo diga: Achou! Dizendo o nome do objeto e sua cor. Repita várias 
vezes a brincadeira e incentive a criança a perceber semelhanças de cor, entre eles. 
 

RECURSOS:RECURSOS:RECURSOS:RECURSOS: Dispositivo eletrônico, caixa, pano, objetos variados de preferência nas cores 

vermelho e amarelo. 
 

LINK DO VÍDEO:LINK DO VÍDEO:LINK DO VÍDEO:LINK DO VÍDEO: https://youtu.be/e_fpyD4zyKI 

 
 

CoresCoresCoresCores    

e Florese Florese Florese Flores    



 

    
ATIVIDADE EXTRA ATIVIDADE EXTRA ATIVIDADE EXTRA ATIVIDADE EXTRA ––––    

PROJETO PROJETO PROJETO PROJETO 

MUSICALIDADEMUSICALIDADEMUSICALIDADEMUSICALIDADE    
 

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO: Classificar objetos considerando determinado Classificar objetos considerando determinado Classificar objetos considerando determinado Classificar objetos considerando determinado 

atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.)atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.)atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.)atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.)    
 

Link do vídeoLink do vídeoLink do vídeoLink do vídeo::::        
https://www.youtube.com/watch?v=QU9wJIdIXEQ&t=1s  


