
 

 

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: 26/05/2021 

Turma: 
Berçário IA/ 
Berçário IB 

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

 

TEMÁTICA: CORES PRIMÁRIAS 
 
Estratégia de aprendizagem:  

Com a criança em seu colo ou segurando nas mãos dela, o responsável deverá convidar a criança 

para explorar todo o ambiente da casa e cada espaço que estiver com a criança, para procurar um 

brinquedo, uma roupa, um objeto, frutas ou utensílios domésticos na cor vermelha, sempre 

apontando e nomeando os objetos e deixando a criança manusear e observar.  

Dica: Caso queiram, vocês podem organizar um pequeno túnel com cadeiras incentivando a criança 

a passar por ele engatinhando e no final dele colocar alguns brinquedos, objetos ou frutas na cor 

vermelha para a criança manusear e explorar quando finalizar o percurso do túnel. 

Caso tenha em casa alguma fruta na cor vermelha, finalize a atividade apresentando a fruta ou o 

suco para a criança e depois ofereça para que ela possa degustar. 

 

  

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade.    

 

 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 12 

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

Data: 26/05/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

 

TEMÁTICA:  CORES PRIMÁRIAS 

Estratégia de aprendizagem:  

Atividade: Música – Meu Pintinho Amarelinho e Confecção do Pintinho 

Hoje é dia de cantar e dançar, vamos lá? O responsável (adulto) cantará divertidamente a música do pintinho 

amarelinho junto com a criança fazendo gestos e movimentos, e incentivando a criança a também realizar 

os movimentos.  

Dica: você pode disponibilizar para a criança objetos sonoros para que ao cantar ela explore os sons dos 

objetos. 

Após a música conversará com a criança sobre a cor do pintinho que é amarelo e em seguida juntos 

confeccionarão o pintinho, pode ser com recortes, pintura com tinta guache, canetinha ou o recurso que 

você estiver em casa. Usem e abusem de sua criatividade, mas não esqueça de registrar esse momento 

através de vídeos ou fotos e compartilhem conosco no grupo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco 

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

atividade.   

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco

