
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/05/2021 SEMANA: 09 

PROFESSORES: Ana Lúcia M. Alexandre, Ana Paula do N. Silva, Celina 

de M.Caetano, Eliana Paula Caleffi, Selma Lopes dos Santos e Maria 

Lucilene Barros. 

TURMA: 
Berçário II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: 

“Traços, Sons, Cores E Formas”. 

OBJETIVOS APRENDIZAGEM: (EIOSTS03) 
Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e melodias. 

                                   

                                       

 

   Olá crianças! 

Hoje para encerrar a semana do nosso Projeto de Matemática. 

Vamos nos divertir mais um pouquinho ? 

Hoje será com música, números e cores. 

E para começar vamos assistir um vídeo muito legal ,os “Patinhos Coloridos”, 

Mas primeiro a mamãe ou outro adulto da família vai fazer a leitura da letra da 

música  que disponibilizaremos logo abaixo. 

E para finalizar, tem uma atividade bem fácil. 

Você pode desenhar os patinhos, pintar com as cores dos patinhos do vídeo, 

azul, verde, amarelo e vermelho ou  da cor que você preferir. 

 Pode utilizar os materiais que tiver disponíveis em casa como: sulfite ou outro 

papel, giz de cera ou lápis de cor. 

Então,agora vamos  contar quantos patinhos você pintou ?    

Se precisar ligue na escola que imprimimos essa atividade para você.                                              

                                          

 

 

 



 

 

 

                                              O Patinho Colorido 

 

 

 

 

 

O patinho Amarelinho 

Resolveu mudar de cor 

Usou tinta colorida 

E azul ele ficou 

Viva o patinho azul 

Viva o patinho azul 

Viva o patinho azul 

Viva o patinho azul 

 

O Patinho Azulzinho 

Resolveu mudar de cor 

Usou tinta colorida 



E vermelho ele ficou 

Viva o patinho vermelho 

Viva o patinho vermelho 

Viva o patinho vermelho 

Viva o patinho vermelho 

 

O patinho Vermelhinho 

Resolveu mudar de cor 

Usou tinta colorida 

E verdinho ele ficou 

Viva o patinho verdinho 

Viva o patinho verdinho 

Viva o patinho verdinho 

Viva o patinho verdinho 

 

O Patinho que era verde 

Resolveu mudar de cor 

Usou tinta colorida 

E amarelo ele ficou 

Viva o patinho amarelo 

Viva o patinho amarelo 

Viva o patinho amarelo 

Viva o patinho amarelo 

Link do vídeo- https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg 
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https://pt.scribd.com/document/471916629/O-PATINHO-COLORIDO 

https://br.pinterest.com/pin/298785756513386358/ 

https://oespacoeducar.com.br/2020/05/15/educacao-infantil-palitoches-para-

trabalhar-o-patinho-colorido/       

                                    EQUIPE PALMIRA                                      
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