
 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Assistir ao vídeo no qual o link se encontra na sequência:     

                          https://youtu.be/i7lgLc0dkcY 

Após, desenhar e pintar os números em folha de papel sulfite ou de 

caderno universitário e recontar conforme o vídeo. Após, contar a história como 

a do vídeo e pedir para as crianças encontrarem as casas dos números, 

encaixando nos respectivos moldes,  estando atentas as cores e aos encaixes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 18/09/20  SEMANA: 3 

PROFESSORES: Elaine, Eliana, Reinaldo, Gilmar, Mirian, Silvia  TURMA: Maternal A 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado 

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

https://youtu.be/i7lgLc0dkcY


 

                       

                                                                                 

 

TEMA: CORES E FLORES 

Estratégia de Aprendizagem:  

SECAR FLORES E FOLHAS 

Atividade em duas etapas, nesta primeira etapa a atividade que 
estaremos fazendo é usar a técnica de secagem de flore e folhas. Depois na 
outra etapa que será na próxima sexta-feira iremos usar as folhas para uma 
atividade de colagem. 

Pedimos aos pais acompanhe o passo a passo da secagem de folhas ou 
flores. 
Como Secar Flores  
1 -Coloque-as em um jornal  
Coloque as flores em um jornal. Ele irá ajudar na absorção de água;  
2 -Coloque o jornal dentro de um papelão  
Após isso, coloque o jornal dentro de um papelão;  
3 - Coloque dentro de um livro 
Feche as pontas de seu “embrulho” e coloque dentro de um livro, que prensará 
a flor;  
4 - Adicione peso no livro  
É ideal adicionar um peso acima do livro, de preferência que distribua a pressão 
uniformemente;  
5 - Substitua o jornal  
Após uma semana, substitua o jornal antigo por um novo e coloque novamente 
no livro; 

Visite: https://jardim.top/secar-flores/ 
 

Lembrando que todo processo deve ser feito junto com o aluno. 
 

  
 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  18/09/2020 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:  Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

https://jardim.top/secar-flores/


 

                       

                                                                                 

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Ler para criança a poesia “A flor amarela” de Cecília Meireles. Leia 

pausadamente a poesia. Após a leitura pergunte para criança o que ela achou 

da poesia, sobre o que a poesia fala e se ela gostou da poesia. 

A FLOR AMARELA 

Olha a janela 

Da bela Arabela 

Que flor é aquela 

Que Arabela Molha? 

É uma flor amarela 

 

https://youtu.be/oyepGVY19SA 

Após, construir junto com a criança um cartaz da poesia utilizando o 

material que elas tiverem em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  18/9/2020 SEMANA: 3 
PROFESSORES: Cristiana, Eliane, Alexandre e Vanessa TURMA: Maternal C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  escuta, fala, pensamento e imaginação                       

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manipular textos e participar de situações de escrita para 
ampliar o seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, 
tirinhas, cartazes de sala, cardápio, notícias, entre outras coisas) 

https://youtu.be/oyepGVY19SA

