
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 28 

Professor: Aurileide, Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda. Data: 30/09/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiências: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 

TEMA: CORES E FLORES 

Atividade: Música “A Florzinha Colorida” 

      Vamos continuar aprendendo sobre as cores de uma forma divertida? A sugestão da atividade de 
hoje, será a música: A florzinha colorida. Através da música é possível estimular a audição do bebê, sua fala, 
percepção visual entre outras coisas. Além de ensinar-lhes sobre as cores. 
    Inicie a atividade, mostrando objetos nas cores já trabalhadas anteriormente (amarelo, azul, verde e 
vermelho), em seguida assista ao vídeo da música “A florzinha colorida”, adaptação feita pelas professora 
Gabriella. Acesse o link para assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=fSUWxVy7ej4  
 

Música: A florzinha colorida ( Adaptação da música “O patinho colorido”) 

 
A florzinha amarela resolveu mudar de cor 

Usou tinta colorida e azul ela ficou 
Viva a florzinha azul (3x) 

A florzinha azulzinha resolveu mudar de cor 
Uso tinta colorida  e vermelha ela ficou 

Viva a florzinha vermelha (3x) 
A florzinha vermelhinha resolveu mudar de cor 

Usou tinta colorida e verdinha ela ficou 
Viva a florzinha verde (3x) 

 
   Assistam quantas vezes for preciso, mostrem as flores e suas cores, cantem juntos e se divirtam. 

 
 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

Não esqueçam de enviar fotos ou vídeos no grupo do WhatsApp. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSUWxVy7ej4


 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRAS DE SEIXAS.  

Nome do aluno:  Semana 28 

Professor: Adriana, Andreia, Deise, Elva, Lucimar S., 
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BIC 

 Campo de Experiências: Traços, sons, cores e formas. 

 

 

Compartilhem  conosco esse momento!!! 

 

Tema: Cores e flores  

Atividade: A Sementinha colorida 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5yAW1hQdw1k 

 

Propomos aos pais que assistam ao vídeo da atividade. Em seguida leve a criança até a área externa da 

casa e juntos reguem uma plantinha, como demonstração de carinho e cuidado com a natureza.  

Contribuição didática: Que a criança desenvolva o conhecimento e a consciência da preservação da 

natureza. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5yAW1hQdw1k

