
 

  ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

DATA: 24 DE SETEMBRO. QUINTA-FEIRA  SEMANA: 4 

PROFESSORES: ANA PAULA, ÁVILA, CÉLIA, KATE, REGINA, 

RENATA, ROSELAINE, ROSIANE, VALDECI E VANESSA. 

TURMA: 

BERÇÁRIO I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES”. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET06) VIVENCIAR DIFERENTES RITMOS, 

VELOCIDADES E FLUXOS NAS INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS (EM DANÇAS, 

BALANÇOS, ESCORREGADORES, ETC.). 

.  

BERÇARIO “I”  

24.09.2020 Quinta-Feira 

PROJETO CORES E FLORES 

“A PRIMAVERA E SUAS CORES” 
A percepção das cores não é um processo difícil para os bebes, contudo, o processo do 

desenvolvimento da fala se dá por meio do ouvir e reproduzir o que se ouve. Por isso é de suma 

importância o visual, o olho no olho ao falar com as crianças, para que não apenas o ouça, mas para 

que compreenda o seu falar em sua totalidade. 
Neste momento, onde as crianças e seus familiares se encontram como amparo uns dos 

outros, é preciso uma desenvoltura maior no agir e pensar dos adultos, para que os hoje pequenos 

consigam desenvolver suas competências em habilidades comuns ao dia a dia. 



 

É necessário a apresentação variada de instrumentos já existentes na rotina familiar e 

compactar as diferentes formas de linguagem, propondo atividades onde a brincadeira, o manuseio, 

o contato físico, as canções e até mesmo os alimentos, possam ser utilizados com maestria sem 

alterar a rotina e o ambiente familiar. 

Lembrando sempre, que a escola está presente diariamente de maneira remota, porém, 

acessiva a cada um de vocês. Usem os meios possíveis e busquem ajuda diretamente com as 

professoras de seu filho(a), que estão sempre à disposição para este fim. 

Não deixe de participar. São cinco propostas pensadas com carinho para nossas crianças e 

seus familiares. Faça todas ou alguma delas e seja aquele que fez a diferença num momento 

diferente da educação formal de seu filho. 

Agora, vai lá e se divirta. Perceba a evolução e desenvoltura do seu bebe nesses 6 meses 

de distanciamento social e nos envie uma foto ou um relato desta conquista. 

 

ATIVIDADE: Vamos Explorar”: Prepare um espaço onde a criança possa movimentar, 

afaste os objetos e os móveis. Coloque o vídeo para ouvir/assistir da música “Coloridos” 

– Palavra Cantada; repita quantas vezes forem necessárias. Libere sua alegria e lance 

o seu corpo neste ritmo contagiante. Estimule a criança a dançar, bate palmas, levantar 

os braços, balançar cabeça e balbucios. 

OBJETIVO: Por meio da música vamos nos divertir e a criança terá a oportunidade de 

vivenciar diferentes ritmos musicais e aprender sobre as cores e suas diferenças.  

 

RECURSOS: Mídia digital 

 

➢ Segue o link da música no youtube: https://youtu.be/x8VNNyobJRo 

 

 

https://youtu.be/x8VNNyobJRo

