
 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O responsável e a criança assistirão juntos ao vídeo da Xuxa 

(“Girassol”), sendo que o adulto irá repetir os movimentos e os gestos corporais 

com a criança várias vezes para que ela possa acompanhar os movimentos e 

participar de forma prazerosa da atividade. Se caso desejar, o responsável 

poderá colocar o vídeo várias vezes, até que a criança demonstre interesse em 

participar e assistir com o adulto. É importante que, no decorrer do vídeo, o 

responsável observe as expressões que a criança faz ao movimentar as partes 

do corpo como gestos, balbucios e palmas etc. e não se esqueça de registrar 

esse momento e nos enviar pelo Facebook/pais do Fusari. 

https://youtu.be/24TuCMNmjp0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 24/09/2020 SEMANA: 4 

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://youtu.be/24TuCMNmjp0


 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O adulto desenhará um girassol em uma folha de sulfite, cartolina ou 

outro papel disponível. 

Utilizando de rolinho de papel toalha ou rolinho de papel higiênico, 

recortará em círculos da mesma medida, ajudando a criança colar formado as 

pétalas do girassol e auxiliando na pintura com guache ou colagem de revista 

na cor amarela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 24/09/2020 SEMANA: 4 

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

TURMA: Berçário 1 B 

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: 

 

Classificação das cores.  

Em um momento tranquilo, o responsável deverá fazer a escolha de 

duas cores: amarelo e azul. 

 Depois, partindo dessa escolha, incentivará a criança a recolher 

brinquedos que tenham essas cores em predominância. 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 24/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSORES: Antônia Goreti, Cassia, Elisete, Juliana F., Kelly, Marisa e Sarah.  TURMA: Berçário 1 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de 
experiências de deslocamentos de si e dos objetos. 



 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Os pais ou o responsável, juntamente com a criança, irão confeccionar 

uma flor com um rolo de papel higiênico, o cortando em tirinhas (que se 

transformarão em pétalas). Incentivarão a criança a preencher as pétalas 

fazendo bolinhas e com papel colorido (adaptando com o papel que estiver 

disponível), podendo o caule ser um palito de churrasco ou pintar um caule 

com tinta na folha de sulfite. É importante a participação da criança, e não se 

esqueça de registrar esse momento para que possamos ver o desenvolvimento 

do seu filho! 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 24/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSORES:  Ana Paula, Najara, Elaine, Talita, Tereza Vanderlânia. TURMA: Berçário 1 D 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos.                                    

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando suas habilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 



 
 

 

                                                               

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Hoje será feito outra releitura da mesma obra, porém vocês utilizarão 

uma técnica diferente de ontem.  

A releitura, como mostra a figura abaixo, será feita com macarrão 

(colado) (caso não tenha o macarrão, podem utilizar pedacinhos de papel em 

forma de canudo) formando as pétalas e o miolo vocês poderão usar 

sementes, algodão tingido, papel amassado em forma de bolinha. 

 

 

NOME DO ALUNO DATA: 24/09/2020 SEMANA: 4 
PROFESSORES:  Francisca, Jahine, Maria de Lourdes, Roberta, Selma e Vanusa TURMA: Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 


