
 
 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

  

O responsável irá sentar a criança ao seu lado e conversar sobre as cores 

primárias (amarelo, azul e vermelho), e enquanto fala as cores deverá mostrar 

alguns itens referente as cores. Mas o adulto deverá apresentar para a criança 

uma cor por vez para que ela possa assimilar melhor cada cor.  

Enquanto mostra os objetos referente as cores primárias, irá repetir várias 

vezes o nome da cor. Depois junto com a criança, assistir ao vídeo indicado no 

link abaixo. 

https://youtu.be/qOfeNYvq0mU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 14/09/2020 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: Explorar o ambiente pela ação e observar, manipulando, experimentando 
e fazendo descobertas. 

https://youtu.be/qOfeNYvq0mU


 
 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

 

 Com tinta guache, papel e pincel e com ajuda de um adulto, irão pintar a 

mão da criança e carimbar em uma folha criando o formato de uma flor. Essa 

atividade faz com que a criança de forma lúdica aprenda as cores, formas, 

desenvolve a imaginação e criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI   

NOME DO ALUNO  DATA:  14/09/2020 SEMANA:3 

2PROFESSORES:  Francisca, Rosangela,Luci Ana,Delzi,Miriam,Valdineia e 
Valcicleide.  

TURMA: Berçário 1 B  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Traços , Sons, Cores e Formas  

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

 



 
 

                       

                                                                                 

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

TRABALHANDO A ORALIDADE 

A família busca o melhor momento da rotina para sentar com a criança e 

conversar sobre a primavera. Em seguida, assistir o vídeo de abertura do tema 

Cores e flores no link.  

 

https://youtu.be/HoWPDdi1GNk 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 14/09/2020 SEMANA: 3 

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

TURMA: Berçário 1C. 

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://youtu.be/HoWPDdi1GNk


 
 

                       

                                                                                 

 

 

TEMA CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 A mamãe ou responsável irá fazer um passeio com seu pequeno na rua 

de casa, em um parque se sentirem-se seguros é claro, ou até mesmo no jardim 

de casa se tiver e neste passeio irá mostrar as flores. Ao final do passeio 

sugerimos que plantem uma muda de flor e nos mandem fotos/vídeos do 

passeio, do vasinho com a flor escolhida. 

Se por algum motivo, não puderem fazer o passeio com os pequenos, a 

outra sugestão é que façam um passeio virtual nos links que seguem abaixo:  

https://floriculturaverdeperto.com.br/category/jardinagem/ 

https://artsandculture.google.com/streetview/inhotim/ugEcCOCZkq1_4A?hl=pt-

br&sv_lng=-44.2188001394141&sv_lat=-

20.12396623579023&sv_h=324.4787602308641&sv_p=-

1.9187287140968579&sv_pid=6O6d8dFawd97EwRBp2oGWQ 

 

É importante que se for para rua fazer o passeio, estejam protegidos. 

Tenham um diálogo com seus pequenos, falando para eles sobre as 

flores/natureza, no decorrer do passeio, mesmo sendo ele o passeio virtual. 

Estamos aguardando ansiosos os seus retornos. 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 14/ 09 / 2020   SEMANA: 3 

PROFESSORES: Najara, Elaine, Tereza, Talita, Ana Paula e Vanderlânia TURMA: Berçário 1D 

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

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

https://floriculturaverdeperto.com.br/category/jardinagem/
https://artsandculture.google.com/streetview/inhotim/ugEcCOCZkq1_4A?hl=pt-br&sv_lng=-44.2188001394141&sv_lat=-20.12396623579023&sv_h=324.4787602308641&sv_p=-1.9187287140968579&sv_pid=6O6d8dFawd97EwRBp2oGWQ
https://artsandculture.google.com/streetview/inhotim/ugEcCOCZkq1_4A?hl=pt-br&sv_lng=-44.2188001394141&sv_lat=-20.12396623579023&sv_h=324.4787602308641&sv_p=-1.9187287140968579&sv_pid=6O6d8dFawd97EwRBp2oGWQ
https://artsandculture.google.com/streetview/inhotim/ugEcCOCZkq1_4A?hl=pt-br&sv_lng=-44.2188001394141&sv_lat=-20.12396623579023&sv_h=324.4787602308641&sv_p=-1.9187287140968579&sv_pid=6O6d8dFawd97EwRBp2oGWQ
https://artsandculture.google.com/streetview/inhotim/ugEcCOCZkq1_4A?hl=pt-br&sv_lng=-44.2188001394141&sv_lat=-20.12396623579023&sv_h=324.4787602308641&sv_p=-1.9187287140968579&sv_pid=6O6d8dFawd97EwRBp2oGWQ


 
 

                       

                                                                                 

 

 

TEMA CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Em homenagem a estação PRIMAVERA, iremos trabalhar as cores e as 
flores nesta quinzena. 

Para iniciar vamos assistir ao vídeo de Ruth Rocha chamado Romeu e 
Julieta. Esperamos que gostem! 

 
Segue link abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=28G4v-6hk9c 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 14/ 09 /20      SEMANA: 3 

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

TURMA: Berçário 1 E 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a 
apresentação de músicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=28G4v-6hk9c

