
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 17/09/2021 SEMANA: 26 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos considerando atributo (tamanho, 
peso, cor, forma etc.). 

 
 

 
 
 

Atividade: Caça ao tesouro - cor azul. 

 

 

Recurso: Objetos da cor azul (Roupas, brinquedos, pote de plástico e etc.).  

 
 

 

Estratégia: Para encerrar a semana será proposto um desafio para a criança 

que consiste em andar pela casa e encontrar objetos da cor azul.  

 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A cor é uma das primeiras características 

que a criança percebe e que diferencia os objetos e coisas ao seu redor. Ela 

não somente é uma tonalidade, mas também, parte da constituição/identidade 

do meio e seus componentes. São como parte integral da nossa vida quanto às 

palavras de nossa comunicação e são um dos pontos básicos de partida para 

esta longa jornada do conhecimento. 

 

 

 

 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:17/09/2021  SEMANA: 26 

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

Objetivo de Aprendizagem: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 
com crianças e adulltos. 

 

 

Atividade: Aprendendo a cuidar das plantas. 
 
Recurso: regador e garrafa pet. 

 
Estratégia:  
Como aprendemos nesta semana no mês de setembro comemoramos a 

primavera, e nesta época as flores ficam mais bonitas, mas para isso 

elas precisam de água, portanto convide a criança para juntos irem 

regar as plantas, se não tiverem regador podem usar uma garrafa pet, 

basta fazer três furos na tampa, mostre a criança que assim como nós 

precisamos de água para sobreviver, as plantas também precisam, se 

vocês não tiverem plantas ou vasos de plantas em casa, pode sair pela 

vizinhança e regar as árvores que encontrarem. Não se esqueçam de 

registrar e nos contar como foi. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Despertar o interesse sobre as plantas, reconhecendo-as como seres 
vivos, valorizando e respeitando-as no meio ambiente.  

 
 

 



    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 17/09/2021 SEMANA: 26 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  

                            

                     

 
Atividade: Painel de flores e folhas. 

 

Recursos: flores e folhas caídas (recolhidas pela criança) ou recortes de 

revistas de figuras da natureza, papel ou papelão, cola, lápis de cor ou tinta. 

  

Estratégia: 

Em uma folha de papel ou papelão desenhe com a criança uma árvore, auxilie 

a pintar o tronco e coloque pingos de cola nos galhos para a criança colar as 

flores e folhas. Deixe usar a imaginação e expressar a beleza da primavera no 

papel. Envie foto ou vídeo no grupo dos pais para acompanharmos o 

desenvolvimento da criança. 

Curiosidade sobre esta atividade:  

A proposta é desenvolver habilidades manuais através do tema primavera na 

confecção da árvore, estimular coordenação motora fina e concentração na 

colagem de flores e folhas. 

 

 

 


