
 
 

                       

                                                                                 

 

 

                                                TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de aprendizagem: 

 

O adulto convidará a criança para assistir ao vídeo da história “Flores, 
cores, perfumes” que fala da primavera. Após terem assistido o adulto deverá 
conversar com a criança sobre o vídeo. 

 Segue algumas sugestões de perguntas para fazer para seu filho: Quais 
as figuras que aparecem no vídeo? As cores das flores? Que cor é o sol? As 
árvores são de que cor? 
 

Link de acesso: https://youtu.be/-G66WYW73_g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Enviar uma foto dessa atividade para o grupo Escola Valberto Fusari/Pais 

no Facebook. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 17/ 09 / 2020  SEMANA: 3 

PROFESSORES:  Ana Clayde, Ana Belloni, Maria Aparecida, Luciana, 
Mariza e Maria de Lourdes 

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 
identificando cenários, personagens e principais acontecimentos 

https://youtu.be/-G66WYW73_g


 
 

                       

                                                                                 

 
 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

PAINEL DA PRIMAVERA 

 Junto com a criança, procurar nos arredores de casa folhas e flores 

caídas no chão ou da própria planta de diferentes tamanhos e cores, também 

pode ser pequenos galhos secos e sementes. Ao encontrar, recolher e colar em 

uma folha de cartolina, se não tiver, pode improvisar com um pedaço de papelão 

ou outro papel e irão montar um lindo painel. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  17/09/2020    SEMANA: 2 
PROFESSORES: Ana Lécia, Dinair, Ivanilde, Maria do Carmo, Miriam e 
Vanessa 

TURMA: Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:   Traços, sons, cores e formas                                             

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes 
ao criar objetos tridimensionais 



 
 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

APRESENTAÇÃO DA COR PRIMÁRIA/ AMARELO 

O responsável deverá escolher um lugar aconchegante em sua casa, 

acessar o link abaixo e assistir juntamente com seu filho (a). No primeiro 

momento apresentaremos um poema de Cecilia de Meirelles “Flor amarela”, 

dialoguem com a criança sobre esta cor, o que tem ao seu redor ou o que 

conhecem que é amarelo. Em seguida, utilizando tinta amarela farão um belo 

girassol carimbando a mãozinha da criança. 

Link de acesso: https://youtu.be/Crnv1P2BkS0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 17/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSORES: Elisabete, Kenia, Marlene, Juliana, Glauce, Rosely, Claudia e 
Cristiane. 

TURMA: Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e “Traços, sons, cores e formas”. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 
criar objetos tridimensionais. 

https://youtu.be/Crnv1P2BkS0


 
 

                       

                                                                                 

 

TEMA CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

 AS CORES - POESIA: AS BORBOLETAS DE VINICIUS DE MORAES 

O adulto (pais e responsáveis) irá ler a poesia As Borboletas de Vinicius 

de Moraes, incentivado o desenvolvimento da oralidade e ampliando vocabulário 

da criança.  

Em seguida explorará a identificação das cores das borboletas e associar 

as cores com objetos. A partir disso, pedir para a criança observar e associar 

como por exemplo: o azul do céu, amarelo do sol, verde das árvores, branco das 

nuvens etc... com isso a criança fica mais atenta ao universo colorido que está 

ao seu redor e conseguindo fazer associações de cores e objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 17/09/20 SEMANA: 2 
PROFESSORES: Ana, Ellen, Juliana, Milene, Rebecca. TURMA: Berçário 2 D 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar, objetos, considerando atributos (tamanhos, cor, forma, 
etc.). 


