
 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Assistir aos vídeos indicados, que se referem aos  números de 1 a 10 

(links abaixo). Construir/escrever esses números com as crianças para que 

possam manuseá-los, explicar que os números tem diversas funções no dia a 

dia das pessoas, como por exemplo: formam a idade de alguém, formam os dias 

que estão impressos no calendário, estão no dinheiro, contatos telefônicos, entre 

outros. 

Após, perguntar às crianças qual é o número 9, caso haja dificuldade em 

identificar, os responsáveis poderão ajudar nesse processo de identificação. Em 

seguida, pegar o número e relacionar com objetos que tenham na casa através 

da contagem, como por exemplo: “nove brinquedos, nove talheres, nove dedos”, 

enfim, o que tiver disponível para essa ação. Por fim, escrever o número em 

questão em uma folha e pedir que a criança cole nove 

objetos/brinquedos/animais ou que encontrar de figuras e compartilhe com a 

escola através do Facebook. 

 

https://youtu.be/MipLKD8zXL0 

https://youtu.be/O6uhssemxeg 

 

tESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 24/09/2020 SEMANA: 4 

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

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

https://youtu.be/MipLKD8zXL0
https://youtu.be/O6uhssemxeg


 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

No mês de setembro, além da Primavera, temos também no dia 21, o Dia 

da Árvore. Pensando nisso, sugerimos uma atividade para comemorar a data. 0 

adulto responsável irá separar uma folha de papel sulfite, tintas, giz de cera ou 

lápis de várias cores. 

Para desenhar o tronco da árvore, fazer o contorno da mãozinha da 

criança até um pouco abaixo do pulso, para as folhas, orientá-la a molhar a ponta 

do dedinho nas tintas e carimbar entre os galhos, representados pelos dedinhos 

(se estiver utilizando giz ou lápis, orientá-la a pintar). Pintar também o tronco. 

Compartilhem conosco no grupo da escola no Facebook: 

 

 Local para a postagem das atividades: 
https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 24/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSORES:  Renata, Fabiana Marques, Ilma e Fabiana Oliveira. 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


 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Para realizar esta atividade, precisarão de uma folha de papel sulfite, 

diversas folhas de revistas bem coloridas e cola.  

Na folha de sulfite, desenhe um tronco de árvore parecido com a figura 

abaixo. A seguir, recorte diversas formas geométricas, entre círculos, quadrados, 

triângulos e retângulos e dê para criança colar no tronco para formar uma árvore 

bem bonita. Durante a colagem, peça à criança para identificar as formas 

geométricas. 
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OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle 

para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 


