
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O responsável irá sentar ao lado da criança e apresentará os números por 

meio do vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IiqJL-dI4SM  

Em seguida, realizar a contagem utilizando os dedinhos da mão da 

criança, relacionando a quantidade e o número de dedos correspondente. 

Construirá com a criança o número 6, dando continuidade aos outros 

números trabalhados. Utilizar massinha de modelar, argila, lápis de cor, tinta 

guache, giz de cera ou carvão, o que tiver disponível. Pode-se utilizar a cor que 

a criança preferir e questionar qual o nome da cor que ela irá escolher para 

construir o número 6.  

Compartilhe conosco este momento. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 21/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSORES: Caroline, Elaine, Eliana, Reinaldo, Gilmar, Mirian, 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://www.youtube.com/watch?v=IiqJL-dI4SM


 

 

                                                               

 

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

1º. Assistir ao Vídeo/Link: https://www.youtube.com/watch?v=C2E6cxPUgUA  

2º. Permita que a criança veja mais de uma vez, para melhor compreensão da 

letra e do ritmo; 

3º. Estimule a criança a cantar junto com o vídeo, várias vezes também; 

4º. Registre esses momentos únicos (em forma de foto ou vídeos)  

Compartilhem conosco no grupo da escola no Facebook: 

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

 

Estamos Com Saudades!!  

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 21/09/2020 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 diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

https://www.youtube.com/watch?v=C2E6cxPUgUA
https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share


 

 

                                                               

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Esta semana continuarão com o tema “Cores e Flores”. Usarão as formas 

geométricas para formar lindos desenhos. As formas geométricas que 

conhecerão ou, recordarão esta semana são: o quadrado, o retângulo, o 

triângulo e o círculo. A princípio, recorte em papelão o quadrado, o retângulo, o 

triângulo e o círculo. Deixe a criança manuseá-los. Com as formas recortadas, 

monte desenhos sobre a mesa,  por exemplo, uma flor. Em seguida, peça que a 

criança passe o dedo em volta das figuras, que imite o desenho da forma 

geométrica no ar. Por exemplo: O quadrado - sobe com dedo vai para a direita 

e desce e depois para esquerda.  

Acesse o link e veja a história “A Festa das Formas Geométricas”:  

https://aprendertiabella.blogspot.com/2016/05/as-formas-geometricas-livrinho-

de.html?m=1 

Se desejar, imprima o desenho e pinte (use giz de cera ou lápis de cor). 

Não esqueça de escrever o nome da criança com letra bastão. Depois 

compartilhe conosco a atividade! 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 21/09/2020 SEMANA: 4 
PROFESSORES: Cristiana, Eliane, Alexandre e Vanessa. TURMA: Maternal C 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima e embaixo, acima E 
abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). 

https://aprendertiabella.blogspot.com/2016/05/as-formas-geometricas-livrinho-de.html?m=1
https://aprendertiabella.blogspot.com/2016/05/as-formas-geometricas-livrinho-de.html?m=1


 

 

                                                               

 

 


