
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 27 

Professor: Aurileide, Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda. Data: 20/09/2021 Turma: BIA 

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

Tema: CORES E FLORES 

Atividade: Poema As Borboletas. 

Olá turminha! 

        Vamos nos divertir um pouquinho, ouvindo um poema. Sugerimos os pais ou responsáveis que acesse 

o link abaixo do vídeo ou faça para as crianças leitura do poema "As Borboletas", de Vinícius de Moraes.                              

Enquanto faz a leitura enfatizar a cor de cada borboleta, de preferência ir mostrando a imagem de uma 

borboleta correspondente a cada cor. A família poderá utilizar imagens impressas ou confeccionadas com 

folha de sulfite e canetinha para colorir. 

        É importante a participação da criança em cada etapa da atividade. Outro recurso de imagens a ser 

utilizado é o próprio celular, já que as crianças amam essa ferramenta tecnológica. 

Sugestão: Link da atividade https://www.youtube.com/watch?v=mfFm27Z18Dg   

Vídeo de autoria Tati Rizzato. POEMA: AS BORBOLETAS (VINICIUS DE MORAES) 
 
Vamos incentivar a leitura para os nossos pequenos. 

POEMA: AS BORBOLETAS 

   

        

Se possível não esqueça de enviar fotos ou vídeos da atividade no grupo do WhatsApp da sua sala, 
obrigada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mfFm27Z18Dg


 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno: Semana 27 

Professor: Adriana, Andréia, Deise, Elva, Lucimar S., Lucimara, 

Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda. 

Data: 20/09/2021  Turma: BI-B e BI-C 

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

        

    Tema: Cores e flores 

           Atividade: O Arco Íris 

          Olá Família! 

Setembro é considerado o mês em que as flores renascem e com elas surgem novas sensações e 
expectativas para deixarmos a vida mais colorida. Quando falamos sobre cores, lembramos também de um 
fenômeno da natureza: o Arco Íris, que surge num encontro da luz do sol e as gotas da chuva. Será que sua 
criança já viu um Arco Íris? Vamos começar esta atividade pedagógica mostrando um episódio do Diário de 

Mika contando uma história e cantando uma música sobre o Arco Íris. 

 

 

 

 

 

  

 Acesse o link: https://youtu.be/hXcuClvthSM 

 
 
 

*Durante a atividade é muito importante 
que a família questione a criança, 

instigando a sua curiosidade sobre as 
cores e principalmente a percepção do 

mundo colorido em que ela vive. 
 
 
 
 

 * Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 
 

https://youtu.be/hXcuClvthSM

