
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, Ivanilde, 

Luciana, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, Marlene, 

Marisa, Mariza e Vanessa 

 

Data: 13/04/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA: CORES 

 

Estratégia de aprendizagem: 

CORES: Vamos fazer uma atividade divertida para completar as imagens com diferentes texturas 

e cores, vamos aprender brincando? Materiais que iremos usar: folhas de sulfite ou a que tiver em 

casa com moldes vazados da imagem que desejar. Após fazer um molde vazado pegue-o e explore 

diversos ambientes da sua casa ou em algum jardim e com eles vamos dar um colorido nas 

imagens vazadas e aprender as cores brincando. Dialoguem conforme vão explorando os locais, 

por exemplo: se fizerem um menino como mostra a imagem questionem sobre a cor da blusa do 

menino (Você sabe que cor é a blusa do menino? Coloque a imagem vazada sobre uma parede e 

pergunte, e agora que cor ficou?). 

 

                                              

                      

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 
ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 
ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, MARIA 
JOSE.GORETE 

 
Data: 13/04/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: CONCEITOS MATEMÁTICOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

DENTRO E FORA - Diga para a criança, que vocês vão dançar uma música “Dentro e fora”, faça 

um círculo no chão e explique para ela, que toda vez que falar DENTRO, ela vai entrar dentro do 

círculo, e quando falar FORA ela vai sair, seguindo a música. Depois pegue uma caixa, um cesto, 

bacia qualquer um objeto que caiba um bichinho de pelúcia, entregue para criança coloque a 

música novamente, e conforme a música vai falando, dentro e fora a criança vai colocando o ursinho 

dentro e fora do objeto consecutivamente. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=t8m9GfDVIWM 

  

     

                          

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8m9GfDVIWM

