
 
 

                     

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O responsável irá apresentar a cor vermelho para a criança, procurando 

em sua casa junto com ela objetos, roupas, brinquedos e utensílios domésticos 

que tenha na cor vermelho, apontando e nomeando os objetos, deixando a 

criança manusear e observar. 

 Finalize a atividade dando uma fruta ou preparando um alimento na cor 

vermelha (gelatina) para a criança poder degustar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 16/09/2020 SEMANA: 3 
PROFESSORES; Adriana, Célia, Helena, Irani, Maria e Viviane.  TURMA: Berçário 1 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manipular materiais diversos e variados para comparar as 
diferenças e semelhanças entre eles. 



 
 

                     

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

    

   

  Através de um passeio com o responsável, pode ser no quintal, jardim ou 

rua. A criança irá colher folhas, flores, sentir a textura de cada uma delas. 

Durante o passeio o responsável explicará a diversidade das cores das folhas e 

flores, a importância da natureza em nossas vidas. Junto com a criança 

confeccionar um painel, utilizando cartolina, papelão, sulfite ou outra folha que 

tiver em casa.  

O adulto auxiliará a criança na confecção do painel, com a colagem das 

flores, folhas, deixando que ela usar a criatividade e imaginação. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

NOME DO ALUNO  DATA:  16/09/2020         SEMANA:  

PROFESSORES: Francisca, Rosangela, Luci Ana, Delzi, Miriam, Valdineia e 
Valcicleide.  

TURMA: Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas.  



 
 

                     

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

TRABALHANDO COM O LÚDICO 

Aguarde acabar o papel higiênico ou o rolo do papel toalha, do papel 

alumínio, insulfilm etc.  Pinte o rolo. Faça os olhos de uma borboleta e crie as 

asas que podem ser coloridas com lápis de cor ou papel colorido disponível em 

casa. As antenas podem ser feitas com palito de fósforo. Amarre uma linha para 

a criança brincar com a borboleta. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 16/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSORES: Antônia Goreti, Cássia, Elisete, Juliana, Kelly, 
Marisa, Sarah. 

TURMA: Berçário 1 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Traços, sons, cores e formas.                         

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Traçar marcas gráficas. Em diferentes suportes, usando 
instrumentos riscantes e tintas. 



 
 

                     

                                                                                 

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

A mamãe, o papai ou responsável, irá juntamente com a criança ouvir a 

história “Primavera da Lagarta” de Ruth Rocha (link disponível abaixo). Depois 

de ouvir a história, realize com a criança uma retomada dos acontecimentos: Do 

que fala a história? Quais os nomes dos bichos? Quais as cores dos bichos? 

Quais as cores das flores? E no final, pergunte no que se transformou a lagarta. 

Boa leitura e boa apreciação da paisagem, que para muitos é a mais linda dentre 

as estações. 

https://www.youtube.com/watch?v=5FkKmSITmJs 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 16/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSORES: Ana Paula, Elaine, Najara, Talita, Tereza e 
Vanderlânia. 

TURMA: Berçário 1 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação.                                      

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, 
apontando-os, a pedido do adulto-leitor. 

https://www.youtube.com/watch?v=5FkKmSITmJs


 
 

                     

                                                                                 

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ERUPÇÃO DAS CORES 

Hoje vamos de experiência! Em um recipiente de vidro (pode ser copo, ou 

um vidro qualquer, mas tem que ser transparente), coloque vinagre branco até a 

metade. Escolha uma cor de corante ou pode ser tinta guache, e pingue no 

vinagre (coloque bastante tinta para aparecer bem a cor). Misture bem com uma 

colher e depois adicione detergente. Por último, peça para a criança prestar 

atenção e coloque bicarbonato de sódio. A erupção de cores que vai acontecer 

é muito divertida, ele vai adorar!  

Dica: use três copos, e faça três cores diferentes ao mesmo tempo, por exemplo: 

um azul, um amarelo e um vermelho. Abaixo, fotos na sequência: 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 16 / 09 /20      SEMANA: 3 

PROFESSORES: Francisca, Jahine, Maria de Lourdes, Roberta, Selma e 
Vanusa 

TURMA: Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 


