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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

OBJETIVO  DE  APRENDIZAGEM:  (EI02E004):  Comunicar-se  colegas  e  adultos,
buscando compreendê-los e fazendo compreender.

Olá Família!
Bom dia!

Esperamos que estejam todos bem!
Para esta semana continuaremos com a temática: Cores e flores.

Dia da semana: Segunda-feira.

O período da educação infantil é umas das épocas em que a criança mais aprende
e retém informação. Por essa razão é nessa idade que as cores se tornam tão importante
para o aprendizado e desenvolvimento da criatividade. As cores podem estar relacionadas
a todos os aspectos da vida da criança, tanto em casa quanto na escola. Por isso, é
importante  que  pais  e  educadores,  estimulem  as  associações  das  cores  com  os
elementos do dia a dia delas. As cores também proporcionam estímulos que, se utilizados
de forma correta, podem gerar importantes interações da criança com o ambiente em que
ela está presente. Fonte (http://www.escolacriativatris.com.br/a-importancia-das-cores-na-
educacao/).

Objetivos propostos para o decorrer da semana:

 Reconhecer existência de formas e cores do mundo;
 Identificar e reconhecer as cores;
 Nomear as cores;
 Desenvolver a imaginação e interpretação;
 Desenvolver o raciocínio lógico;
 Aumentar o vocabulário;
 Desenvolver a percepção visual e tátil;
 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação; 
 Produzir trabalhos de arte, utilizando linguagem do desenho, da pintura, da 

colagem e da construção;
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 Ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento utilizando gestos di-
versos e ritmos corporais;

 Desenvolver relações sociais e afetivas através das atividades de música e movi-
mento;

1
º momento:

Assistir  ao  vídeo  “  Bom  dia  todas  as  cores  –  Varal  de  histórias”,  segue  link:
https://youtu.be/lzD3jfsfOQ4,  em  seguida  conversar  com  a  criança  sobre  a  mesma,
perguntar quais personagens apareceram, qual momento que mais gostou etc.

2º momento:

Sugerimos propor uma brincadeira onde as crianças terão que achar objetos  em
casa mediante as cores que apareceram na história ou outras solicitadas pelo adulto
responsável.

3º momento: (devolutiva)

Pedimos por gentiliza se possível a devolutiva desta atividade, pode ser por meio
de fotos ou relato desses momentos na página do face da escola. Sua participação é
muito importante para nós professoras.

Desde já agradecemos a colaboração de todos e um abraço carinhoso de todas as
professoras.


