
 

 

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: 25/05/2021 

Turma: 
Berçário BIA / 
Berçário BIB 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: CORES PRIMÁRIAS 
 
 
Estratégia de aprendizagem: 

Organize um espaço aconchegante da casa e com a criança sentada no colo ou ao seu lado, 

convide a mesma para juntos ouvirem a história “O menino azul”, escrito por Cecília Meirelles. E 

enquanto estão ouvindo a história, o adulto deverá nomear os elementos na história, como os rios, 

montanhas, flores e o mar. Quando terminarem de ouvir a história, o responsável deverá apresentar 

para a criança a cor azul através de objetos, brinquedos, revistas ou mostrar o céu.  

 

Segue o link para acessar ao vídeo da história: 

https://www.youtube.com/watch?v=w5zh8d1esY8 

 

Ou caso prefiram, vocês podem realizar a leitura da história para a criança, através do link abaixo 

e acessar os slides, ou ainda caso tenham o livro em casa: 

https://pt.slideshare.net/marciaalessandrasilva9/o-menino-azul-93543677 

 

 

 

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

atividade.   

https://www.youtube.com/watch?v=w5zh8d1esY8
https://pt.slideshare.net/marciaalessandrasilva9/o-menino-azul-93543677


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 12 

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

Data: 25/05/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA:  CORES PRIMÁRIAS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Atividade: História Chapeuzinho Amarelo 

A leitura de história é um poderoso instrumento para promover o gosto e o hábito pela leitura. Desenvolve 

a imaginação, criatividade e a formação da identidade, valores, capacidade cognitivas, inteligência 

emocional. Além de promover momentos de afeto com a família. 

Antes de iniciar a atividade o adulto/responsável escolherá um local agradável, aconchegante e acolhedor 

da sua casa para junto com a criança apreciar a leitura da história “Chapeuzinho Amarelo”, motivando a 

criança a apreciação da mesma. Leia para a criança quantas vezes a criança desejar e pontue sobre a cor 

AMARELA, a qual iremos trabalhar essa semana. Boa para a leitura!!   

 

Segue o link para acessar a história: 

https://pt.slideshare.net/nadiechristina/chapeuzinho-amarelo 

Observação: Caso tenham o livro em casa, vocês podem utilizar para realizar a leitura da história. 

 

 

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

atividade.   

https://pt.slideshare.net/nadiechristina/chapeuzinho-amarelo

