
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Arlete, Arenilde, Benedita, Camila, Camilla, Daniela, 
Helena, Maria Aparecida, Pamela, Rosaline e Sueli. 

TURMA: B II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET07)  

Contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc, em contextos diversos. 
 

 
Olá Família! 

 

Bom dia! 

 

Esperamos que estejam todos bem! 

 

Para esta semana temos como Temática: Planeta de Experiência 

 

Dia da semana: Quinta-Feira 

 

Objetivos propostos para o decorrer da semana: 
 
 

 Desenvolver a imaginação e interpretação; 
 Aprimorar habilidades comunicativas; 
 Desenvolver o raciocínio lógico; 
 Ampliar o vocabulário; 
 Desenvolver a percepção visual;  

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação;  
 Desenvolver relações sociais e afetivas através das atividades de música e 

movimento; 
 Desenvolver as habilidades motoras; 
 Ampliar a oralidade; 
 Reconhecer e identificar cores; 

 Ampliar os movimentos. 
 

 
1º Momento: 
 
           Assistir ao vídeo: Educação Infantil: As 7 Cores do Arco-íris,      segue o link  
https://youtu.be/4lGa9IcIAsk 

https://youtu.be/4lGa9IcIAsk


          Sugerimos durante a visualização do vídeo, a família acompanhar com a criança a 
contagem  das cores do arco-íris, utilizando as mãos, como também, nomear as cores. 
 
2º Momento: 

 
Conversar com a criança referente ao vídeo. Convidar  a criança para procurar cores 

que tem no arco-íris, em objetos, roupas e nos espaços da casa. 
Sugestão, fazer experiência: gelo. É um momento de experiência  que a criança irá 

visualizar a água, e a   transformação do líquido  para o sólido.  Pode fazer com suco de 
frutas para visualizar as cores. 
 
 
 
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. 
 

 


