
 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Assistir o vídeo sugerido abaixo: 

https://youtu.be/qy748t_NTIk 

Após, apresentar a criança, o número 3, representando-o em uma folha 

sulfite, folha de caderno ou recurso que tiver disponível. 

 Pedir para a criança pintar a folha com a cor que preferir, com o apoio 

dos responsáveis e confeccionar as 3 flores, (dobradura) em seguida relacionar 

com o número 3.  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 16 /09/20 SEMANA: 3 

PROFESSORES: Eliana, Elaine, Reinaldo, Gilmar, Mirian e Silvia TURMA: MATERNAL A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas 

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

https://youtu.be/qy748t_NTIk


 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

EXPLORANDO AS CORES DOS LEGUMES. 

Essa é uma atividade que proporciona a exploração e manipulação de 

elementos naturais, trazendo às crianças grandes descobertas e também 

propiciando a oportunidade de degustar alimentos saudáveis. 

Para a atividade, o adulto responsável irá cortar um pedaço pequeno de 

uma beterraba e de uma cenoura, mas do tamanho que a criança consiga 

segurar. Ofertará a ela, orientando-a a observar que o legume com certeza irá 

manchar a sua mãozinha. Depois, pedir para que esfregue numa folha de papel 

em branco, podendo preenchê-la livremente. 

Caso por curiosidade a criança queira prová-lo pode-se incentivá-la.  

O adulto poderá também aproveitar os legumes para fazer um delicioso 

suco para todos tomarem juntos. 

 
Local para a postagem das atividades: 

 
https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share 

 
 
 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  16/09/2020 SEMANA: 3 
PROFESSORES: Fabiana Marques, Fabiana Oliveira, Ilma Galdino e Renata 
Carvalho.  

TURMA: Maternal 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. 

https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share


 

                       

                                                                                 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:16/09/2020         SEMANA: 3 

PROFESSORES: Cristiana, Eliane, Alexandre e Vanessa TURMA: Maternal C 

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: 

 MONTANDO UMA FLOR 

 

Hoje vamos montar uma flor diferente. Separem macarrão, feijão ou o que 

tiverem em casa. 

Será utilizado macarrão para fazer as pétalas e feijão para fazer o miolo. 

Para o caule poderá ser usado palitos de churrasco (peçam para a criança pintar 

o palito com giz de cera). Para o caule também pode ser utilizado folha de sulfite 

enroladas, também pintadas e recortadas no formato do caule. 

Com tudo separado, pegue uma sulfite e agora é hora de montar a nossa 

flor. 

Utilizem cola para colocarem o macarrão e o feijão (ou o que forem usar) 

montando o cartaz de flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


