
 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Antes de iniciar a atividade, o responsável deverá escolher um lugar 

apropriado da casa e separar os materiais que serão utilizados para 

desenvolver a atividade junto com a criança, como tintas guache nas cores 

primárias (amarelo, azul e vermelho), rolinho, pincel e rolos de papel higiênico.  

Com o auxílio do adulto a criança irá pintar os rolos de papel nessas três 

cores e depois que secar a tinta o adulto deverá dobrar os rolos para fazer as 

pétalas das flores. Depois que montar as flores deixar a criança manusear para 

que possa explorar a textura. Abaixo, segue o link para dobrar e montar as 

flores. 

https://images.app.goo.gl/H18hwa1s7B1cr2Cn8 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 25/09/2020 SEMANA: 4 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Interagir com crianças da mesma faixa etária e adulta ao explorar 
espaços, materiais, objetos, brinquedos. 

https://images.app.goo.gl/H18hwa1s7B1cr2Cn8


 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

CONHECENDO AS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Nessa atividade serão utilizados papéis coloridos ou poderá desenhar e 

pintar. O responsável deverá desenhar triângulos ou quadrados, ou recortar 

com papéis coloridos e em seguida auxiliar a criança a montar uma flor com as 

figuras geométricas. Esta atividade possibilita que a criança desenvolva a 

criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 25/09/2020 SEMANA: 4 

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

TURMA: Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, Tempos, Quantidades, Relações, e Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manipular materiais diversos e variados, para comparar as diferenças e 

semelhanças entre eles. 



 
 

 

                                                               

 

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Em um local tranquilo, disponibilize pedaços de papel amassado ou 

retalhos de tecidos coloridos. 

Junto com a criança, fale o nome das cores e estimule que ela pegue 

esses pedaços de papel ou retalhos com o pregador. Se desejarem, podem 

colorir o pregador com a cor preferida. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 25/09/2020 SEMANA: 4 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gesto e movimento. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando 
suas posso de manuseio de diferentes materiais e objetos. 



 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Apresentar o vídeo da música Aquarela do Toquinho. Cantar e dançar 

com a criança, batendo palmas e fazendo barulhos com objetos presentes em 

casa e cantando em várias intensidades (mais alto, mais baixo, rápido, 

devagar). 

 Em sequência fornecer papel sulfite e giz de cera para que a criança 

faça  garatujas (desenhos e rabiscos comuns para a idade) sobre a música. 

Link do vídeo: https://youtu.be/TusWzWeHI5s 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 25/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSORES: Ana Paula, Najara, Elaine, Talita, Tereza, Vanderlânia. TURMA: Berçário 1 D 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação.                                      

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

https://youtu.be/TusWzWeHI5s


 
 

 

                                                               

 

 

 

 

TEMA CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

       Em um ambiente acolhedor, vocês irão confeccionar uma máscara 

junto com seu (sua) filho (a). Como sugestão, podem pintar com tinta guache, 

utilizar pedaços de folhas de revistas na cor amarela, restinhos de lã, papel 

crepom amassado para colar e decorar.  

       Após, colocar a canção sugerida no link abaixo, ouvir a música e 

dançar explorando as possiblidades corporais ao imitar os movimentos da flor 

ao vento. 

 
https://youtu.be/xH5WlaOt100 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 25/09/2020 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: Explorar as possiblidades corporais nas brincadeiras e interações em 
ambientes acolhedores e desafiantes 

https://youtu.be/xH5WlaOt100


 
 

 

                                                               

 


