
 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O adulto irá assistir o vídeo “MAGIA DAS CORES” junto com a criança. 

Durante o vídeo, poderão cantar a música e, no final, o adulto poderá fazer 

algumas perguntas para a criança sobre o vídeo que acabaram de assistir, 

estimulando a concentração e a oralidade da criança. 

 

https://youtu.be/EW1Is3BVp5U 

 

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

no Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 21/09/2020 SEMANA: 4 

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: Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas filmes 
ou peças teatrais assistidos etc. 

https://youtu.be/EW1Is3BVp5U


 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Sente- se com a criança e assista com ela a história “Arco-íris”. Pergunte 

a ela quais são as cores do arco-íris que aparece na história. Quando terminar 

o vídeo, proponha que a criança desenhe o arco íris utilizando as setes cores.  

Link do vídeo “Arco íris, turminha do Animazoo”: 

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

 

  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 21/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSORES: Ivanilde, Ana, Dina ir, Vanessa, Miriam, Maria do Carmo. TURMA: Berçário 2 B 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Relatar experiência e fatos ocorrido, históricos ouvidos, filmes 

assistidos. 

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


 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

IDENTIFICAR A COR VERMELHA E CARIMBO - O responsável 
escolherá um lugar confortável em sua casa, para junto com seu filho (a) 
acessar o link abaixo.  No primeiro momento será apresentado o vídeo, 
relembrando as cores passadas anteriormente AMARELO e AZUL e após 
apresentaremos a cor VERMELHA. Dialogue com a criança sobre esta cor e o 
auxilie a procurar algo na casa que tenha a cor correspondente. Em seguida, a 
proposta é que a criança faça, com auxílio do adulto, carimbo utilizando rolinho 
de papel higiênico e tinta guache da cor vermelha.  

Modo de fazer: Coloque a tinta em um recipiente, corte as laterais do 
rolinho como mostrado na imagem, passe na tinta e carimbe na folha sulfite ou 
no papel que tiver disponível. 

Sugestão: Caso não tenham os matérias solicitados, podem tirar uma 
foto com os objetos vermelhos que foram encontrados. 

 

Link de acesso: https://youtu.be/j25gy1zKTTs 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 21/09/2020 SEMANA: 4 

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

TURMA: Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gesto e movimento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

https://youtu.be/j25gy1zKTTs


 
 

 

                                                               

 

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Peça para que a criança observe suas mãos. Conte com ela quantos 

dedos possuem. 

Passe a tinta guache na mão da criança e oriente a carimbar em uma 

folha de sulfite. 

A partir do desenho da mão da criança carimbada, criem flores em cada 

dedinho, uma sugestão é utilizar forminhas de doces, passar cola e deixar a 

criança colar e decorar como quiserem. Se não tiverem as forminhas, podem 

desenhar usando as pontinhas dos dedos e tinta. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 21/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSORES: An Ana Caetano, Ellen, Juliana Café, Maria José Milene, 
Rebecca a Paula, Najara, Elaine, Talita, Tereza Vanderlânia. 

TURMA: Berçário 2 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos.                     
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais adquirindo 
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 


