
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/10/2020 SEMANA: 8 

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

TURMA: B II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Traços, Sons, Cores e Formas” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS02) 
Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 
modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais.  

 
Olá Família! 

 

Bom dia! 

 

Esperamos que estejam todos bem! 

 

Para esta semana temos como Temática: Planeta de Experiência 

 

Dia da semana: Segunda - Feira 

 

Objetivos propostos para o decorrer da semana: 
 

 Desenvolver a imaginação e interpretação; 
 Desenvolver a curiosidade aos novos conhecimentos; 
 Aprimorar habilidades comunicativas; 
 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 “Experiência como fazer Arco-Íris”, segue link 

https://youtu.be/A-yFcxdoMdI  
      É um momento que a criança juntamente com a família, irá apreciar e despertar a 
curiosidade dessa vivência. 

https://youtu.be/A-yFcxdoMdI


  
 
2º Momento: 

        
       Após assistir ao vídeo, conversar com a criança, perguntar o que mais gostou, pedir 
para a criança apontar as cores que tem no ambiente à sua volta, como: em roupas, 
objetos, brinquedos, móveis, entre outros. Como sugestão: a família pode realizar a 
atividade conforme o vídeo, com materiais disponíveis em casa. 

  
 
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. 
 
 
 


