
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: BORBOLETA COLORIDA- 

BRINCANDO COM AS CORES 

 

Esta brincadeira vai ensinar as cores de maneira divertida. Você já reparou como as 

crianças adoram as cores? No entanto, se você parar para pensar, a cor é um conceito 

abstrato. Para que a criança consiga distingui-las corretamente, é preciso o acúmulo de 

várias experiências até que, por volta dos dois anos, quando o cérebro está pronto para isso, 

as crianças conseguem identificar e nomear as cores.  

A atividade proposta de hoje é a confecção de uma borboleta pode ser feita com 

papeis coloridos, tecidos, embalagens coloridas, ou pintar papelão com tinta, giz de cera ou 

lápis e até mesmo peças do jogo monta-monta e as bolinhas caso não tenham em casa, 

poderá se divertir colocando as bolinhas nas cores determinada. Como devolutivas 

esperamos receber fotos ou vídeos da atividade realizada. 

OBSERVAÇÃO: Esta atividade requer a supervisão de um adulto responsável. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 30/09/2021                       SEMANA 28 

PROFESSORAS: Andréa, Antônia, Iara, Janaína, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 



 

  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 
30/09/2021 

SEMANA: 28 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elisabete, Fabiana e Vanderlânia TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala e pensamento 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: HISTÓRIA UMA LAGARTA COMILONA 

A atividade proposta de hoje é assistir a história "Uma lagarta 

comilona" disponibiliza no link abaixo. Em um momento tranquilo coloque 

o vídeo para que a criança possa acompanhar a história.    O adulto responsável pela criança 

pode incentivá-la na observação das cores citadas na história.  

  Em seguida, ajude a criança na confecção do personagem da história a "Lagarta 

comilona" utilizando materiais reaproveitados como: rolo de papel higiênico, rolos de papel 

toalha e etc. Pode ainda decorar a lagarta confeccionada colorindo conforme desejar e 

criatividade de cada um.  Elas poderão ser confeccionadas com papéis coloridos, tintas, 

canetinhas, giz de cera, ou quaisquer materiais disponíveis em casa. Deixe a criança 

participar ativamente da escolha das cores, da colagem e montagem da lagarta para que 

seja estimulada. 

   Como devolutiva esperamos receber fotos/vídeos via 

WhatsApp da atividade registrada no momento da 

realização da atividade sugerida com a criança. 

                   Link. Link. 

https://www.youtube.com/watch?v=4hXeV1JmCwY  
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https://www.youtube.com/watch?v=4hXeV1JmCwY

