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OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS03)

    Utilizar  de  diferentes  fontes  sonoras  disponíveis  no  ambiente  em  brincadeiras
cantadas, canções, músicas e melodias.

Olá Família!
Bom dia!

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

Dia da semana: Terça-feira

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; 
 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação; 
 Produzir trabalhos de arte, utilizando linguagem do desenho, da pintura, da 

colagem e da construção;
 Ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento utilizando ges-

tos diversos e ritmos corporais;
 Desenvolver relações sociais e afetivas através das atividades de música e

movimento;

1
º momento:

Assistir ao vídeo “Bento e Totó – O patinho colorido (desenho infantil) segue link:
https://youtu.be/ZL9pTiY1RPg,  nomeando  as  cores  conforme  forem  apresentadas  no
desenho. 

https://youtu.be/ZL9pTiY1RPg


2º momento:

Após assistir ao vídeo sugerimos colocar roupas coloridas se possível conforme a
letra  da  música  e  dançar  com  a  criança,  conforme  aparecem  os  patinhos  com  sua
respectiva cor quem estiver com a roupa igual dar um passo a frente e dançar conforme a
música.

         Segue foto como sugestão:

Fonte: https://ferramentapedagogica.blogspot.com/2019/10/patinho-colorido-mascaras-de-eva.html?
utm_source=feedburner&utm_mediu

3º momento: (devolutiva)

Pedimos por gentiliza se possível a devolutiva desta atividade, pode ser por meio
de fotos ou relato desses momentos. A devolutiva por enquanto continua sendo no 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.




