
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 12 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, 
Renata e Tereza / Dinair, Francisca, Goreti, 
Mirian, Najara e Rosângela 

 

 
Data: 24/05/2021 

Turma: 
Berçário IA/ 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: CORES PRIMÁRIAS 
 

“O uso das cores tem uma ligação direta no desenvolvimento da criança. Estímulos decorrentes da presença de 
figuras coloridas contribuem para o aprimoramento da capacidade motora e cognitiva, raciocínio, fala, audição, entre 

outras funções.” (Guia do bebê) 

 
Estratégia de aprendizagem: 

Vamos iniciar uma semana colorida, propondo que o responsável sente com a criança ao seu lado 

ou em seu colo e converse com ela que vão assistir ao vídeo sobre as cores o amarelo, azul e 

vermelho. Enquanto assistem ao vídeo, fale para a criança o nome das cores que aparecerão na 

sequência no vídeo e em seguida apresente para a criança alguns itens referentes as cores 

primárias (como brinquedos ou objetos da casa).  

Ressaltamos que o adulto deverá apresentar para a criança uma cor por vez para que ela possa 

assimilar melhor cada cor. Finalizem, brincando junto com a criança com alguns desses brinquedos 

coloridos e estimulando a manipular, manusear e explorar. 

 
Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qOfeNYvq0mU 

OBSERVAÇÃO: Caso tenham um livro em casa sobre as cores, podem utilizá-lo. 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o momento da 

atividade.   

https://www.youtube.com/watch?v=qOfeNYvq0mU


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 12 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane, Irani,                                                                        
Juliana Fortunato, Talita e Vanuza / Cristiane 
Narcisio, Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e 
Valdinéia. 

Data: 24/05/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas 

 

TEMÁTICA:  CORES PRIMÁRIAS 

“O uso das cores tem uma ligação direta no desenvolvimento da criança. Estímulos decorrentes da presença de 
figuras coloridas contribuem para o aprimoramento da capacidade motora e cognitiva, raciocínio, fala, audição, entre 

outras funções.” (Guia do bebê) 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Mais uma semana de descobertas iniciando e para darmos continuidade com o tema “Cores 

Primárias”, essa semana apresentaremos a cor “AMARELA”. Antes de iniciarmos nossa atividade, 

vamos propor que o responsável organize um cenário agradável e atrativo para a criança. Bons 

exemplos são almofadas, tapete, no sofá ou em um local desejado para juntos assistirem ao vídeo 

“AMARELO”. No momento em que a criança estiver assistindo, enfatize para ela os nomes dos 

personagens que aparecerá no vídeo com a cor AMARELA. Para finalizar a atividade, vocês podem 

separar alguns brinquedos ou objetos na cor amarela para brincar junto com a criança, incentivando 

a pegar, manusear, explorar e manipular. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo sugerido: 

https://www.youtube.com/watch?v=esa1cH1ge_4 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o momento da 

atividade.   

https://www.youtube.com/watch?v=esa1cH1ge_4

