
 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Assista primeiramente ao vídeo.  

 Desenhar em um papel com a criança as mãos, contando quantos dedos 

há, de 1 ao 10, dizendo quantos dedos temos na mão esquerda e direita. 

Após  pintar as mãos e unhas com tintas, esmaltes na cor escolhida pela 

criança dizendo: QUAL É A COR? Compartilhe conosco esta atividade aqui no 

Facebook dos PAIS/ ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI. 

Tempo de duração 30´ 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=AZkLesI6t0s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 25/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSORES: Caroline, Elaine, Eliana, Reinaldo, Gilmar, Mirian, Silvia.  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://www.youtube.com/watch?v=AZkLesI6t0s


 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Dando continuidade à atividade da semana passada, do dia 18.09, a 

criança utilizará as folhas que deixaram para secar, fazendo uma linda colagem. 

O responsável auxiliará, fornecendo uma folha de papel onde a criança 

irá colar as folhas, aproveitando os seus formatos variados para, usando a 

imaginação, formar objetos ou animais, complementando as formas, com 

desenhos. Segue abaixo uma imagem, para exemplificar. 

 

Compartilhem conosco no grupo da escola no Facebook essa linda obra do(a) 

seu(sua) criança: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 25/09/2020 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: 

 

Sente-se em local confortável (sofá, tapete, ou mesmo ao redor da mesa 

de cozinha). Fale que Vinicius de Moraes foi um artista brasileiro que escreveu 

muitas músicas e poemas e leia o poema que segue abaixo. Após a leitura, 

pergunte de que animal o poema fala e quais cores são mencionadas?  Se 

houver a possibilidade de imprimir a imagem abaixo, deixe que a criança pinte 

as borboletas com o giz de cera das cores mencionadas no poema. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 25/09/2020 SEMANA: 4 

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 escuta para ampliar seu 
contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, 
notícias, etc. 


