
 

                       

                                                                                 

 

                                      TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégias de Aprendizagem: 

Confeccionar com a criança um vaso (latas, garrafas pet´s, etc.) que tenha 

4 unidades de flores artificiais ou naturais, podendo usar flores colhidas no jardim 

da família, ou as que já possuem em casa(artesanato), para comemorarmos a 

chegada da Primavera. 

Poste no Facebook da Unidade Escolar (Escola Fusari/pais). 

https://i1.wp.com/www.bokelberg.com/stock-photos/336x224/crianA%A7a-

agricultura-JARDIM-comer-41841.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 17/09/20 SEMANA: 3 

PROFESSORES: Eliana, Elaine, Reinaldo, Gilmar, Silvia e Mirian TURMA: MATERNAL A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:     O eu, o Outro e Nós 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

https://i1.wp.com/www.bokelberg.com/stock-photos/336x224/crianA%A7a-agricultura-JARDIM-comer-41841.jpg
https://i1.wp.com/www.bokelberg.com/stock-photos/336x224/crianA%A7a-agricultura-JARDIM-comer-41841.jpg


 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

CLASSIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO 

O responsável deverá colocar caixas, baldes ou travessas, depois 

espalhar brinquedos pecinhas e solicitar que as crianças façam a separação dos 

brinquedos ou pecinhas por cor, colocando cada uma em suas respectivas 

caixas. A mesma atividade pode ser ampliada para a ordenação por tamanho 

também, assim aumentando o grau de dificuldade de acordo com o 

entendimento e evolução de cada passo. Sendo assim se o aluno conseguiu 

separar os brinquedos por cor sem dificuldades, amplie seu desenvolvimento 

agora pedindo para separar por cor e tamanho (pequeno e grande) ampliando 

assim seu desenvolvimento cognitivo. 

Observação: deixe um brinquedo ou um pedaço de papel na caixa como 

referencia a cor que deve ser colocada ali. 

 
Local para a postagem das atividades: 

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

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  17/09/2020 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: Classificar objetos, considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

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


 

                       

                                                                                 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:17/09/2020 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:  

MONTAGEM DE UM JARDIM ARTIFICIAL DE FLORES 

  

Separem copinhos descartáveis ou potes de Danone, rolinhos de papel 

higiênico, palitos de sorvetes ou de churrasco, enfim, o que tiverem em casa, 

para ser a base das flores. Depois façam várias flores com a criança utilizando 

os matérias que tiverem, como sulfite, papelão. Peçam para criança pintar as 

folhas com cores variadas para fazerem as flores. Pintem uma outra folha de 

marrom, para representar a terra. 

 Após, utilizem as folhas pintadas como base e deixem que as crianças 

risquem as flores do jeito delas. Ajude-as a recortar e montar lindas flores e usem 

a criatividade com a criança, montando um jardim bem bonito. 

 

 

 

 

 

 


