
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 8 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data:  26/04/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 
 

 

Atividade: Vídeo- Descobrimento do Brasil  

Objetivo: Proporcionar a criança entretenimento e interação social com a família. 

Com fazer: Prepare um ambiente da casa com almofadas e assistam ao vídeo  

https://m.youtube.com/watch?v=70SpiXqFbAk É uma pequena história que fala sobre 
Descobrimento do Brasil, conforme for passando o vídeo, interaja com sua criança batendo palmas 
e fazendo a leitura da história em voz alta para seu filho(a). 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=70SpiXqFbAk


 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 8 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Elizete, Vera 
e Roseli. 

Data: 26/04/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

Segunda-feira: 26/04/2021 

Tema: Desarmamento Infantil 

Atividade: História “Qual é a cor do Amor?" 

Nesta atividade o enfoque é o "amor”, a criança terá a chance de refletir sobre esse sentimento tão 

essencial para nossa interação com o outro, resgatando valores morais e se contrapondo a 

violência. 

Materiais 

Para essa atividade, você vai precisar de tinta guache marrom ou verde, giz de cera de várias cores, 

papel branco e cola. 

Desenvolvimento da Atividade 

Após assistir o vídeo com a criança converse com ela a respeito do amor que devemos ter uns 

pelos outros e que ele pode estar nos pequenos gestos e nas pequenas coisas, nas flores e em 

todas as cores. 

Em seguida junto a criança confeccione a árvore do amor como mostra a imagem abaixo. 

Para formar o tronco da árvore, pinte a mão da criança até o punho de verde ou marrom e carimbe 

no meio de uma folha de papel grande ou quatro folhas de sulfite coladas uma na outra. Desenhe 

e recorte vários corações, pinte de cores variadas e cole em volta do tronco junto com a criança. 

Pronto! Vocês construíram juntos a árvore do amor, depois de pronta exponham em um local onde 

a criança alcance, para que ela possa observar e tocar. 

Vídeo da História: https://youtu.be/9hBwEejBnVA 

 

 

https://youtu.be/9hBwEejBnVA

