
 
 

                       

                                                                                 

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Organize um espaço aconchegante da casa no qual o responsável 

convida a criança para ouvir a história “O menino azul”, escrito por Cecília 

Meirelles. Em seguida deverá nomear os elementos na história, rios, montanhas, 

flores e o mar. Pode mostrar o céu azul para a criança. 

 

https://youtu.be/t4eMGicebt8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 15/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSORES; Adriana, Célia, Helena, Irani, Maria e Viviane.  TURMA: Berçário 1 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, 
apontando-os, a pedido do adulto -leitor. 



 
 

                       

                                                                                 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

NOME DO ALUNO  DATA:      15/09/2020 SEMANA: 3 

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

Valcicleide.  

TURMA: Berçário 1B 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO1ETO1) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 

materiais (odor, cor, sabor, temperatura) 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Um adulto ou responsável pela criança deve apresentar as cores 

primárias, (vermelho, amarelo e azul). 

Em seguida pegue uma caixa de papelão (sapatos ou outra qualquer que 

estiver em casa),faça três círculos em um dos lados da caixa. Em cada círculo 

pode pintar em volta com giz de cera, guache, lápis de cor nas cores vermelho, 

amarelo e azul. Se não estiver bolinhas em casa com essas cores façam com 

papel coloridos e peça para a criança colocar nas cores correspondente da caixa. 

As bolinhas podem ser substituídas por meias, pano, brinquedos entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 OBSERVAÇÃO DA NATUREZA 

A família faz um passeio com a criança no quintal de casa, ou na praça 

ou no bosque mais próximo. Observa arvores, plantas e flores. Tira foto da flor 

que mais gostou.  

Em casa farão um desenho dessa flor utilizando o material que tem em 

casa: lápis de cor ou giz de cera ou canetinha etc. Podem colar o desenho na 

parede para apreciação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 15/09/2020 SEMANA: 3 

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

TURMA: Berçário I 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.   



 
 

                       

                                                                                 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO:   DATA: 15/09/ 2020 SEMANA: 3 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e 
remover etc) na interação com o mundo físico. 

 

TEMA: CORES E FLORES 

Estratégia de Aprendizagem: 

CARIMBO DE FLOR COM GARRAFA PET 

A mamãe, o papai ou adulto responsável pela criança, irão fazer juntos 

um lindo cartaz ou cartão de boas-vindas à primavera a estação mais colorida 

do ano. Para atividade a família irá utilizar folhas de sulfite, uma garrafa pet para 

fazer o carimbo e tinta.  

Vamos praticar! Comece forrando o chão com jornais ou qualquer outro 

papel ou plástico, disponibilize o material para a criança manusear e informe o 

que irão fazer. Primeiro distribua a tinta em pequenos potinhos e auxilie a criança 

para passar a tinta na parte inferior da garrafa em seguida carimbar o papel, 

fazendo vários carimbos para ficar bem bonito; finalize fazendo os caules das 

flores utilizando a cor verde. Durante a atividade converse com a criança sobre 

as cores trabalhada na atividade, nomeando cada cor, assim a criança começará 

a internalizar o nome das cores. 

Link:www.youtube.com/ como fazer tinta caseira 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-zueSlpJRQ


 
 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

Estratégia de Aprendizagem: 

 
“As borboletas” poesia de Vinicius de Moraes. 
Para essa atividade orientamos aos pais escrever a poesia, ler para seu 

(sua) filho (a), dando ênfase nas cores das borboletas. Poderão desenhar a 
borboleta ou imprimir e pedir para a criança pintar nas cores mencionadas na 
poesia e colar no final da frase quando fala a cor da borboleta.  
AZUL, AMARELA E PRETA, a BRANCA é só fazer o contorno 
 
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/borboletas 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 15 / 09 /20      SEMANA: 3 

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

TURMA: Berçário 1E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Participar de situações de escuta de textos em diferentes 
gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.) 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/borboletas

