
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

 A criança irá assistir ao vídeo "Bom dia, todas as cores!" junto com 
um adulto e após isso, conversarão sobre as cores em que o camaleão se 
camufla. 
 

Para devolutiva dessa atividade, sugerimos que façam gelatinas e 
perguntem para criança as cores para ver se ela a reconhece e qual cor ela gosta 
mais, enviando o vídeo para o grupo Escola Valberto Fusari/Pais no Faceboook. 
 

https://youtu.be/ZhGHEZUzQX0 
 

 

 

 
 

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

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

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas 

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

https://youtu.be/ZhGHEZUzQX0


 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O adulto deverá assistir com a criança o vídeo e fazer uma roda musical 
cantando junto com ela, movimentando as partes do corpo com o ritmo da 
música e batendo palmas enquanto cantam, deixando a atividade bem alegre e 
divertida, promovendo uma interação com a música. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QCDtEevh1mM 

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

no Facebook. 

 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos.                                          

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

https://www.youtube.com/watch?v=QCDtEevh1mM


 

 

                                                               

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

CARIMBO DA MÃO 
 

Carimbar as mãos das crianças com a tinta na cor marrom.  Se não tiver 

poderá fazer com lápis o contorno das mãos (pode se pintar com lápis de 

escrever), ou poderá fazer o contorno das mãos no papelão e recortar, e com 

Bombril esfregar em cima do recorte, fazendo um tronco de árvore. Após, colar 

papéis coloridos nas cores primárias (vermelho, amarelo, azul) ou fazer pingos 

de tinta ou com lápis de cor (uma dica molhar a ponta do lápis de cor e fazer 

pontinhos fica lindo) com seus dedinhos, montando assim flores na árvore. 

Pergunte a criança como ela gostaria de fazer. Deixe-a à vontade usando a sua 

criatividade e estimule-a a comparar as diferenças entre os resultados de acordo 

com as técnicas utilizadas... O que importa é que ela faça. Sempre elogie seus 

desenhos. Técnica de sombreamento, ou simplesmente desenho com Bombril, 

um trabalho feito com folha de revista, que quando raspado o Bombril na folha, 

a tinta é transferida para o papel e no final: Surpresa!!  Segue modelos e dicas:  

   

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: Berçário 2 C 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características 
e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 



 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Vocês vão precisar de uma folha de sulfite, ou qualquer papel liso, tinta 

guache, um garfo e muita criatividade, pois, as crianças farão flores! 

Apoie o papel numa mesa, dê um garfo para a criança, passe a tinta 

guache na parte dos dentes do garfo e chegou a hora de carimbar! Os dentes do 

garfo serão as pétalas da flor. Também poderão usar giz de cera para fazer o 

cabo das flores e dar um toque especial na sua arte! 

Não esqueça de registrar esse momento, ficaremos felizes em ver sua 

participação. 

 

 

 

            

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: 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. 


