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 Atividade; 

 

https://youtu.be/g

7oxNfVHS1c 

 

 Falando um pouco 

sobre o nosso 

Folclore; 

 

https://drive.googl

e.com/file/d/1co2

mneXJeJ0lJ4z6cx6J

Q0gYz6uaGS_Z/vie

w?usp=drivesdk 

 Ouçam a história 

do boto rosa de 

um jeito muito 

infantil para todas 

as crianças; 

 

https://youtu.be/gY

ZOkO5-3eQ 

 

 Apostila; A Criança 

e o Mundo 

 Página; 20 

 Desenvolvimento 

da atividade; 

 Comece a 

sequência didática 

preparando alguns 

materiais. 

 Imagens coloridas: 

recorte de revistas 

  Atividade; 

 

  Hora da música; 

  

https://youtu.be/2s

PkZ1oTc5o 

 

 Apostila; A Criança 

e o Mundo 

 Página; 21 

 

 Desenvolvimento 

da atividade; 

 Comece a 

sequência didática 

preparando alguns 

materiais 

antecipadamente. 

 Prepare a mistura 

para as bolhas de 

sabão. 

 Recorte as 

cartolinas em 

quatro partes 

iguais. 

 Na área externa, 

convide a criança a 

brincar com bolhas 

de sabão. Faça 

muitas bolhas e 

incentive- as a 

perseguí-las e a 

tentar estoura-las. 

As bolhas são 

 Atividade; 

 

 Apostila; A Criança 

e o Mundo 

 Página; 22 

 

 Desenvolvimento 

da atividade; 

 Para iniciar esta 

atividade, convide 

as criança a brincar 

de comidinha na 

área. 

 Disponibilize 

materiais diversos, 

como: baldinhos, 

pás, peneiras, 

recipientes e 

utensílios de 

cozinha diversos 

que estiverem sem 

uso.Incentive a 

criança brincar de 

faz de conta, 

simulando 

movimento de 

servir refeições, 

transportando areia 

com as pás, 

transferindo - as de 

um pote para o 

outro, entre outras 

ações que 

propiciem a 

 Atividade; 

  Hora da música; 

  

https://youtu.be/a

ueeKOOoOcY 

 

 Apostila; A Criança 

e o Mundo 

 Página; 23 

 

  Desenvolvimento 

da atividade; 

 Inicie a sequência 

didática 

preparando alguns 

materiais 

antecipadamente. 

 Imagens de animais 

de Jardim: cole as 

imagens em uma 

cartela de cartolina 

para ficarem 

firmes. 

 Imagens grandes de 

animais de Jardim: 

cole cada imagem 

em uma cartela de 

papelão grosso. 

Espere secar para 

em seguida 

recortar cada uma 

das imagens em 

três partes 

diferentes 

Atividade; 

 

 Apostila; A 

Criança e o 

Mundo 

 Página; 24 

 Desenvolvimento 

da atividade; 

 Comece a 
sequência 

didática 

preparando 

alguns materiais 

antecipados. 

 Massa de 

modelar: 

prepare a massa 

e reserve- as. 

Deixe - a em 

uma consistência 

adequada para 

que a criança 

consiga 

manipular. 

 Cartolinas: dívida 

as cartolinas em 

quatro partes ou 

folhas. A criança 

deve receber 

duas. Em uma 

delas, desenhe 

seis quadrados 

do mesmo 

tamanho. Deixe 

https://youtu.be/g7oxNfVHS1c
https://youtu.be/g7oxNfVHS1c
https://drive.google.com/file/d/1co2mneXJeJ0lJ4z6cx6JQ0gYz6uaGS_Z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1co2mneXJeJ0lJ4z6cx6JQ0gYz6uaGS_Z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1co2mneXJeJ0lJ4z6cx6JQ0gYz6uaGS_Z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1co2mneXJeJ0lJ4z6cx6JQ0gYz6uaGS_Z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1co2mneXJeJ0lJ4z6cx6JQ0gYz6uaGS_Z/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/gYZOkO5-3eQ
https://youtu.be/gYZOkO5-3eQ
https://youtu.be/2sPkZ1oTc5o
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https://youtu.be/aueeKOOoOcY
https://youtu.be/aueeKOOoOcY


 
ou imprima da 

internet as 

imagens de 

paisagens, frutas e 

objetos e cole-as 

em uma cartelas 

de cartolina para 

ficarem firmes. 

Não há 

necessidade de 

que todas tenham 

o mesmo 

tamanho.  

 Coloque-as na 

caixa colorida. 

 Rolos de papel- 

toalha: cole com 

fita adesiva 

transparente um 

pedaço de papel 

celofane em das 

extremidades de 

cada 

rolo,construindo, 

assim uma luneta 

para a criança. 

 Sente com a 

criança e 

apresente a caixa 

colorida contendo 

as imagens. 

Questione sobre o 

que pode ter 

dentro da caixa, 

criando um 

mistério a respeito 

de seu conteúdo e 

chacoalhe a caixa 

para que a criança 

ouça o barulho que 

faz. Em seguida, 

explore todas as 

multicoloridas e 

não apresentam 

uma cor específica, 

mas quando 

pousam na 

surperficie de 

algum 

material,refletem 

sua cor. 

 É uma forma muito 

divertida de 

explorar o 

vocabulário das 

cores. Caso seja 

possível, tire foto 

da criança. 

 Vamos misturar a 

água na garrafa da 

Nina coma do 

Toni?.Incentive- a 

misturar várias 

cores e, em 

seguida, pronuncie 

o nome de cada cor 

e o da cor 

resultante. 

 Preste atenção para 

variar a quantidade 

de água na garrafa, 

possibilitando, 

também, que a 

criança estabeleça 

relações de peso 

entre as garrafas. 

 Em seguida, ofereça 

a criança as cartelas 

de cartolina e as 

tintas de pintura a 

dedo. Incentive-as 

exploradas tintas, 

fazendo misturas , 

experimentando-

percepção de causa 

e efeito. 

 Por fim, proponha o 

registro na página 

do livro da criança, 

de preferência logo 

após a refeição, 

para que a criança 

lembre o que 

comeu. A 

representação pode 

ser feita por meio 

de colagem de 

massinha de 

modelar, papéis 

picados etc. 

Permita que a 

criança faça o 

manuseio e 

experimente os 

materiais o qual 

utilizar. 

 Em seguida, passe 

cola no espaço 

reservado na 

página do aluno e 

peça que a criança 

inicie a colagem. 

 

 Expectativa de 

Aprendizagem; 

 

 Identificar as cores 

dos alimentos. 

 Explorar o ambiente 

e o espaço. 

 Ampliar a 

percepção das 

características de 

materiais e de 

objetos e suas 

montando um 

quebra cabeça. 

 Para finalizar a 

sequência didática, 

convide a criança a 

representar a 

imagem de um 

animal ou de um 

elemento que 

encontram durante 

o passeio no jardim 

, no espaço 

destinado do livro 

do aluno. Para isso, 

disponibilize tinta. 

  Possibilite, ainda a 

criança representar 

os elementos 

externos de que 

elas mais gostaram. 

 

 Expectativa de 

Aprendizagem; 

  Imagens de 

diferentes 

tamanhos de 

animais  de Jardim. 

 Desenvolver os 

procedimentos de 

pesquisa, com um 

olhar atento e 

investigativo. 

 Ampliar o 

vocabulário. 

 Desenvolver noções 

de quantidades e 

medidas. 

 Identificar e 

nomear as cores. 

outra em 

branco. 

 Entregue a 

criança imagens 

de paisagens, 

deixando- as 

explorar o 

material 

livremente. 

Depois, chame a 

atenção da 

criança para as 

diferenças em 

cada imagem., 

usando o 

vocabulário 

referente ao 

tema como 

montanha, 

gramado, 

pomar, bosque, 

floresta etc. 

 Ofereça a criança 

as folhas de 

cartolina 

recortadas e a 

cola. Em 

seguida, 

proponha uma 

colagem com 

materiais da 

natureza. 

Explique- lhes 

que, em cada 

quadrado da 

folha , elas 

devem colar  um 

tipo de material. 

A ideia é formar 

um tabuleiro 

com diversos 

materiais 



 
imagens,dando a 

oportunidade à 

criança de fazer 

sua própria leitura 

e interpretação 

destacando os 

nomes das cores e 

rekacionando-as 

aos objetos, aos 

materiais e às 

vestimentas 

encontradas neste 

momento  

 Para finalizar a 

atividade proposta 

utilize rolinhos e 

esponjas e faça 

uma pintura bem 

colorida. 

 

 Expectativas de 

Aprendizagem 

  

  Perceber as cores. 

 Ampliar o 

vocabulário. 

 Explorar os 

diversos materiais 

com o objetivo de 

ampliar suas 

possibilidades de 

expressão. 

 Identificar e 

nomear as cores. 

 Perceber e 

expressar 

sensações e 

emitimos 

corporais. 

 

 

asno papel. 

 Para finalizar 

atividade proposta 

pinte o desenho da 

flor com a cor 

amarela. 

  

  Expectativas de 

Aprendizagem; 

   

I Identificar as cores. 

 Desenvolver a 

capacidade de 

comunicação oral. 

 Identificar a cor 

amarela. 

 Desenvolver a 

percepção espacial. 

 Desenvolver noções 

de causa e efeito. 

 

   

 

 

possibilidades de 

manipulação. 

 

   

 

 

naturais: terra, 

areia, 

folhas,flores, 

pedrinhas e 

gravetos. Depois 

que os materiais 

estiverem  secos, 

coloque em um 

quadro. 

 A seguir a 

segunda folha de 

cartolina e 

convide-asa 

fazer uma 

pintura com 

tinta de terra. 

Para isso, na 

presença delas, 

misture cola, um 

pouco de água e 

de terra. Para 

isso, na presença 

da criança, 

misture cola, um 

pouco de água e 

de terra e mexa 

bem; coloque 

pequenas 

quantidades no 

papel e ajude a 

criança pintar 

com as mãos e 

os dedos. 

 Para finalizar 

cole diversas 

folhas na árvore 

representada 

  

Expectativa de 

Aprendizagem; 



 
 Mostrando um 

pouco a nossa 

natureza; 

 

https://youtu.be/W

TCUe3t8690 

 

Perceber as 

possibilidades 

artísticas de 

diferentes 

materiais 

provenientes por 

meio da 

natureza. 

Conhecer as 

cores nos 

elementos da 

natureza. 

Ampliar o 

vocabulário. 
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