
 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Organize um lugar da casa no qual o responsável convidará a criança 

para assistir ao vídeo (descubra as cores), e, quando finalizar o vídeo, o 

responsável vai comentar que existem muitas cores diferentes e elas estão 

presentes no nosso cotidiano: nas roupas que vestimos, nas flores, nos 

alimentos que comemos, apontando e nomeando as cores. 

https://www.youtube.com/watch?v=G3OrmQDrdco 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 18/09/2020 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 observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 

https://www.youtube.com/watch?v=G3OrmQDrdco


 

                       

                                                                                 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

NOME DO ALUNO  DATA: 18/09/2020 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: ( EIO1EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais 

em diferentes portadores ( livro, revista, gibi, jornal, cartaz, cd, tablet, etc).  

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O adulto responsável deverá providenciar os seguintes materiais: rolinho 

de papel higiênico para o caule, folha de papel verde para as folhas e outras 

cores de papéis para as flores (os papéis coloridos podem ser substituídos por 

revistas ou outro material que estiver em casa).  

Faça picotes em um dos círculos do rolinho para que fique em pé, recorte 

um círculo com o papel verde e cole no rolinho. Auxilia a criança a fazer bolinhas 

com os papeis coloridos para as flores e colando na folha deixando que ela use 

a criatividade para montar a arvore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Aprendendo as cores. 

As cores primárias são: vermelho, amarelo e azul. Com a criança, ande 
pela casa e pelo quintal, identificando e falando as cores dos objetos. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 18/09/2020 SEMANA: 3 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, 
balbucio, fala e outras formas de expressão    



 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

A mamãe ou responsável irá construir juntamente com a criança a 

metamorfose (ciclo da borboleta), igual à foto. Irá utilizar massinha de modelar, 

folhas naturais, ou até mesmo imagens impressas.  

No decorrer da atividade, conversar com a criança sobre o que irão fazer, 

explicar o passo a passo, por onde começa o ciclo até sua transformação em 

uma linda borboleta, relembrando o vídeo da atividade anterior.  Lembrando que 

para a realização da atividade é para utilizar o que estiver disponível em casa, 

usem a imaginação e mandem fotos para o grupo do Facebook. 

Abaixo segue foto e link para fazer a massinha. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dJQYbLaWcCw 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 18/ 09 / 2020   SEMANA: 3 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar 
espaços, materiais, objetos, brinquedos. 

https://www.youtube.com/watch?v=dJQYbLaWcCw


 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Vamos brincar? 
Conhecem a brincadeira elefantinho colorido? É muito divertida. 
Façam assim: espalhem pela casa objetos de diversas cores; deem preferência 
pelas cores primárias azul, vermelho e amarelo, e expliquem para a criança 
como será a brincadeira que é muito simples. 
O papai ou mamãe falam para a criança: ELEFANTINHO COLORIDO? 
A criança responde: QUE COR? 
O papai ou mamãe fala uma cor: AZUL. 
A criança vai procurar algo na cor AZUL e trazer. 
Assim seguem falando as outras cores. 

Boa diversão! 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 18 / 09 /20      SEMANA: 3 

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

TURMA: Berçário 1E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e 
interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 


