
 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem 

 

Organize um espaço aconchegante na casa onde o responsável irá 

colocar o vídeo com a música “O pintinho amarelinho” e deverá identificar a cor 

amarela para a criança. Em seguida, dançar juntamente com a criança, repetindo 

os movimentos corporais. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 17/09/2020 SEMANA: 3 
PROFESSORES; Adriana, Célia, Helena, Irani, Maria e Viviane.  TURMA: Berçário 1 A  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente 
emoções, necessidades e desejos. 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco


 

                       

                                                                                 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

NOME DO ALUNO  DATA:    17/ 09/20       SEMANA: 3  

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

Valcicleide.  

TURMA: Berçário 1 B 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, 

ao ler histórias e ao cantar.  

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem 

 

O responsável pela criança irá assistir o vídeo no Youtube, incentivando 

a criança a imitar os gestos e cantar junto, destacando os diferentes tons de voz 

ao cantar a música: “Flores, quais são as cores?”   

 

Vídeo -  https://www.youtube.com/watch?v=QU9wJIdIXEQ&t=1s 
 

 

 

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


 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem 

 

Respeito ao meio ambiente.  

A família deverá recolher as folhas das árvores que caíram no chão no quintal 

ou em frente de casa. Desenhe o tronco de uma árvore e cole as folhas nos 

galhos. Se preferir, também pode usar o braço da criança como base para o 

tronco. Você pode pintar o tronco, usar restos dos galhos para preencher ou 

outro material disponível. Colar na parede para apreciação. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 17/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSORES: Antônia Goreti, Cássia, Elisete, Juliana, Kelly, Marisa, Sarah. TURMA: Berçário 1 C 

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

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



 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem 

 

Os pais ou responsáveis irão preparar um lugar tranquilo para assistir com 
seu filho o vídeo da música do grupo Palavra Cantada “A Borboleta e a Lagarta”.  

Link do vídeo: https://youtu.be/RjgABP-gMI8 

 

Como sugestão, os pais poderão falar das cores da borboleta durante o 
vídeo ou após. As crianças podem colocar uma meia colorida nas mãos para 
imitarem a borboleta. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 17/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSORES: Ana Paula, Elaine, Najara, Talita, Tereza e Vanderlânia. TURMA:  Berçário 1 D 
CAMPO DD EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas.                                      

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

https://youtu.be/RjgABP-gMI8


 

                       

                                                                                 

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem 

 

Hoje vamos fazer uma sequência de cores, com foco nas cores primárias: 
azul, amarela e vermelha. 

 
Vamos separar bolinhas de plástico ou tampinhas de garrafas, pode ser 

papel amassado (bolinhas), várias garrafas pet (transparentes) cortadas abaixo 
do gargalo, pintar uma sequência de cores em um pedaço de papel colar nas 
garrafas ou pode ser recortada de revistas e pedir para as crianças que 
coloquem o material (bolinhas de plástico, tampinhas de garrafas, bolinhas de 
papel) dentro das garrafas na mesma sequência que está nas garrafas.  
 

Seguem imagens de exemplo: 
 
 

 

  
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 17 / 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: Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças 
e semelhanças entre eles. 


