
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 13 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa. 

 
Data: 31/05/2021 

Turma:  
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: RECICLAGEM 

 

Estratégia de aprendizagem: 

A reciclagem consistente em mudar a estrutura dos materiais, reprocessá-los. Atividades com reciclagem 

além de desenvolver o lado criativo da criança contribui para a percepção de valores importantes sobre a 

preservação ambiental. 

 

Assista ao vídeo “As cores das lixeiras da coleta seletiva para reciclagem na educação ambiental” 

com a criança e em seguida dialogue sobre o que ela entendeu estimulando a criança a se 

expressar. Após a conversa de maneira divertida convide a criança para uma atividade prática, 

separar materiais reciclados. Nesta atividade não utilizar vidro, não utilizar embalagens de produtos 

de limpeza porque oferecem riscos para a criança, utilizar apenas recipientes limpos como pote de 

margarina, caixa de sapato, papel amassado, tampa de panela etc. 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=IfJ1z6ahgzk 

 

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

momento da atividade.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=IfJ1z6ahgzk


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 13 

Professoras: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, 
Kelly, Luiza, Rosely / Ana Clayde, Cássia, Kenia, 
Luane, Noeli, Rosangela e Vanessa Aline. 

 
Data: 31/05/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 

TEMÁTICA: CORES PRIMÁRIAS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

POEMA DAS CORES E PINTURA DAS CASINHAS 

Essa semana aprenderemos sobre: CORES PRIMÁRIAS (VERMELHO, AMARELO E AZUL). 

Iniciaremos nossa atividade sugerindo que assistam com a criança ao vídeo do “Poema das cores 

primárias” - Autora: Professora Alba Marília (se preferir pode realizar apenas a leitura do poema 

para a criança). Ao brincar com as palavras e suas rimas, esse lindo poema trabalha as cores 

primárias de uma maneira lúdica e bem divertida, estimulando a imaginação, o raciocínio e a 

oralidade dos nossos pequenos.  

Após assistirem o vídeo, leia novamente o poema para a criança. Agora, vamos representar o 

poema por meio do desenho das três casinhas, com as cores: vermelho, amarelo e azul. O desenho 

pode ser feito na folha de sulfite, folha de caderno, papelão ou outro material disponível em sua 

casa, deixe que a criança pinte com tinta gauche, lápis de cor ou giz de cera. 

 

Segue o link para acessar ao poema: 

https://www.youtube.com/watch?v=W8Vbl7fROAA 

 

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

momento da atividade.    

https://www.youtube.com/watch?v=W8Vbl7fROAA

