
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:02/09/2021 SEMANA:24 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila e Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1A 

Objetivos de Aprendizagem: Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais 
(odor, cor, sabor, temperatura). 

 

                                   

Link da Atividade: https://youtu.be/nV4WDatwVR0 - Música da Bandeira 

Atividade: Experimentando as cores. 

Recursos: Vasilha, gelatina, água, colher. 

Estratégia: O adulto irá assistir o vídeo do dia da Bandeira e depois o adulto irá 

fazer três gelatinas conforme a prescrição do pacote (limão, abacaxi e Tuti fruti). 

Essas cores irão significar as cores da bandeira do Brasil. Depois das gelatinas 

feitas separadamente e deixadas na geladeira para endurecer, leve a criança até 

a mesa e de para ela degustar um pouquinho de gelatina de limão e enfatize 

falando que é a cor verde ( representa as matas), depois de um pouquinho de 

gelatina de abacaxi ( representa o ouro) e enfatize a cor amarela, e depois de 

um pouquinho de gelatina de Tuti fruti ( representa o céu e rios) e enfatize a cor 

azul. Essas cores fazem parte da nossa bandeira do Brasil. 

Para as crianças menores que ainda não comem gelatina, podem fazer apenas 

uma gelatina ,deixem elas sentirem a textura da gelatina, ex: coloque a mãozinha 

da criança na gelatina e deixe a criança sentir sua textura,  depois coloque o 

pezinho da criança , e deixe a pisar, enfatizando a cor da gelatina que usaram e 

o que representa na nossa bandeira. 

Compartilhem conosco em fotos ou vídeos como foi fazer a atividade com a 

criança, se ela gostou, interagiu e se divertiu. 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta atividade explora semelhanças e 

diferença entre as características dos objetos (textura, sabor, cor). Ajuda na 

percepção das cores, e no conhecimento da bandeira do nosso país. 

https://youtu.be/nV4WDatwVR0


 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 02/09/2021 SEMANA: 24 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana, Simone TURMA: 
Berçário IB 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de 
objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

 
  

 
 
 

Atividade: Conhecendo as cores da nossa Bandeira. 
 
 

Recurso: Diversos materiais disponíveis nas cores verde, amarelo e azul.  

 

Estratégia: 

O adulto irá separar objetos nas cores: verde, amarelo e azul, de preferência 

objetos que a criança tenha interesse, então apresente as cores de cada objeto 

um de cada vez e peça para que a criança identifique a cor do objeto na bandeira 

Nacional, faça isso com todos os objetos, ajudando a criança a identificar sempre 

que necessário.  

O responsável deverá perceber se a criança:  

- Apresentou dificuldades em identificar as cores na bandeira? 

- Gostou da atividade proposta? 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é trabalhar a identificação das cores da bandeira 
Nacional e a percepção visual. 

 

 

 


