
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/09/2021 SEMANA: 26 

PROFESSOR: Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Formular e responder perguntas sobre fatos da 
história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 

 
 

 
Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=wznsHD7TzUk   
Pé De Sonho – Borboleta Azul 

 

Atividade: História Borboleta Azul 

 
Recurso: Mídias audiovisuais (Smart tv, computador, notebook, tablet, celular 
e etc.). 
 

 

Estratégia: A criança juntamente com um adulto deverá assistir a história 

Borboleta Azul. Ao término da mesma o adulto fará as seguintes perguntas: 

❖ Você gostou da história? 

❖ Qual a cor da borboleta? 

❖ Como era a borboleta azul no começo da história? 

 

Curiosidade sobre esta atividade: As borboletas despertam verdadeiro 

fascínio entre as crianças. Esses insetos voadores podem ser vistos no período 

da primavera em plena natureza.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wznsHD7TzUk%20


 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/09/2021  SEMANA: 
26 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice. TURMA: 
Berçário 2 B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Formular e responder perguntas sobre fatos da 
história narrada, identificando cenários personagens e principais acontecimentos. 

 Atividade: As flores da primavera 

Recurso: Celular, folha sulfite e lápis de cor ou giz de cera. 
 

Estratégia: Nesta semana vamos trabalhar a estação “Primavera”, que ocorre 
de 22 de setembro á 21 de dezembro, neste período as flores desabrocham 
mostrando uma imensa variedade de cores, formas e perfumes; 
A primavera é considerada como a estação mais importante do ano para 
preparar a terra e cultivá-la, conseguindo melhores resultados na colheita de 
árvores frutíferas, ornamentais e legumes. Isso porque é uma época do ano 
que se aproximam as chuvas. 
Vocês sabiam que a primavera é conhecida como a estação das flores? 
Vamos conhecer algumas flores através do livro do Ziraldo, chamado: 
“As flores da primavera”. A professora Bruna irá gravar a história e contar para 
vocês, depois da história que tal fazer um desenho da flor que mais gostou e 
não se esqueça de colorir! 
Vamos finalizar a atividade, perguntando para as crianças quais as cores 
encontradas no livro? 
Qual é o bichinho que narra à história? 
Qual a cor preferida da criança, e qual flor ela mais gostou? 
 
 Curiosidade sobre esta atividade: Vamos com essa atividade estimular a 

percepção visual, coordenação motora fina, oralidade e autonomia. 

 

 

 

 



 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:13/09/2021 SEMANA: 26 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia e Marisa  TURMA: 
Berçário 2 C 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano 
e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

 
                                                                            

Link da atividade: https://youtu.be/g5vPb47nLc0  - A Primavera - Vídeo 

Educativo sobre a Primavera para crianças. 

 

Atividade: Desafio: Postar uma foto de um jardim florido. 

 

Recursos: Internet, celular, jardim com flores e plantas, arranjo de flores ou 

plantas artificiais, recortes de imagens(revistas), tesoura, folha de papel, lápis 

de cor ou tintas (para o desenho). 

Estratégia:  

Após assistirem ao vídeo “A Primavera” o responsável deverá explicar os 
cuidados básicos que necessitam as flores e plantas, como estar sempre 
regando com água na medida certa, a necessidade da luz solar para sua 
preservação, nesse momento a família irá participar de um desafio, no qual 
deverão postar no grupo da sala, uma foto ou um vídeo de um jardim com 
flores, poderá ser um arranjo com flores artificiais, recortes de imagens e até 
mesmo poderá estar desenhando uma flor utilizando os recursos que estiver 
em casa, o importante é que a criança tenha a conscientização que a 
Primavera é a estação das flores.     
 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é despertar na criança o interesse pela preservação do 
meio ambiente, desenvolver valores e atitudes de respeito com a natureza, 
conscientizando-a da importância das plantas, estimular o ato observar e fazer 
com que ela aprecie o ambiente que a rodeia 
 

 

 

 

   

https://youtu.be/g5vPb47nLc0

