
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 28 

Professor: Aurileide, Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda. Data: 28/09/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

TEMA: CORES E FLORES 

Atividade: Universo das cores. 

Olá turminha! 

       O uso de cores na educação infantil, principalmente as mais vibrantes, como vermelho, amarelo e 

laranja, contribuem para o desenvolvimento da capacidade motora e cognitiva, do raciocínio, da fala, do 

tato, da audição, do paladar, dentre várias outras habilidades. 

       É importante proporcionar a criança a visualização, exploração e manuseio de diversos objetos que 

compõem o universo das cores.  

       Por isso com a ajuda dos pais ou responsáveis pedimos que providenciem  brinquedos, potes ou tampas 

coloridas, para que a criança possa identificar os brinquedos e suas cores. Em seguida com auxílio do 

responsável, peça para a criança pegar os brinquedos, potes ou tampas, identificando suas respectivas cores. 

Depois permitam que explorem e brinquem à vontade com os objetos da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

obrigada. 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRAS DE SEIXAS.  

Nome do aluno:  Semana 28 

Professor: Adriana, Andreia, Deise, Elva, Lucimar S., 
Lucimara, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda. 

Data: 28/09/2021 Turma: BIB E 
BIC 

 Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos.  
 

Contribuição didática: Orientar-se no espaço torna-se importante, pois possibilita desafios que levam a 

criança a tomar iniciativas inovadoras na intenção de supera-los, conhecendo a si mesmo e cada dia e se 

desenvolvendo.  

Compartilhem esse momento conosco!!! 

 

                                                                                                                                                                      

Tema: Cores e Flores 

Atividade: Jogo das cores. 

 

 

 

 

 

Vamos brincar do jogo das cores? 

Nessa brincadeira vamos precisar de um papel para escrever os nomes das cores que são: Amarelo, azul, 

vermelho e verde. (Pediremos aos pais que escrevam as cores para criança). 

Quando  a criança  tirar a cor Amarela  ela deverá   pular,  quando tirar a cor azul pular com um pé só, 

quando tirar a cor vermelha  dançar e ao tirar a cor verde deve dar gargalhadas. 

 


