
 

ESCOLA MUNICIPAL: JÚLIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 15/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSOR: Nayara, Viviani, Leia, Cristina, Rita. TURMA: MA e MB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 

Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 

cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva) etc.  

 
Atividade: Caça ao tesouro 

 
   Você sabe explicar quando seu filho te pergunta cadê o sol? Ou por que ficou 
escuro?... Por que não dá para sair na chuva? E que barulho são esses que fazem no céu 
quando está chovendo?... Bom, nem sempre é fácil saber responder a essas perguntas não 
é mesmo?  Mas, saiba que todas as respostas estão relacionadas às mudanças das 
estações do ano. 

Nessa atividade vamos te ajudar com uma simples brincadeira a perceber junto com 

seu pequeno, coisas simples a nossa volta, que tem um significado tão grande para a 

natureza e para as mudanças das estações, que são muito importantes para nós. 

Estimulando o desenvolvimento dos sentidos (tato, visão, audição), a apreciação, o cuidado 

e o respeito pela natureza e com a nossa vida, valores que permeiam a vida toda. 

 
Materiais necessários: Itens que tem na natureza ou roupas e acessórios que usamos em 

cada estação do ano.  

Como fazer a atividade: Leve a criança ao quintal da sua casa ou a um espaço 

aberto para que observem a natureza, como flores, folhas secas, pássaros e água. Se não 

houver, crie o seu espaço com objetos que usamos no verão, inverno, outono e primavera, 

(como luvas, shorts, vestidos, protetor solar, entre outros) explique o que acontece em cada 

estação. A brincadeira de caça ao tesouro é pedir para que a criança procure o que usamos 

em cada época, exemplo (no verão usamos bermudas, camisa regata, saia). No inverno, 

usamos (blusa, calças, toucas, cachecol, luvas). Assim com as outras estações do ano. A 

cada item achado comemore com a criança e explique a importância de cada um em cada 

momento. Coloque na criança algumas vestes para a brincadeira ficar mais divertida. Diga 

que, no inverno não podemos usar bermudas, porque é uma época muito fria, já no verão, 

se usarmos blusa de frio, sentiremos muito calor. Para cada estação do ano, há um 

acontecimento na natureza. Onde folhas secas caem no chão, flores nascem com suas 

cores vivas, chuvas molham a grama e o sol, ele aquece tudo e a todos e que nós 

precisamos desses momentos. A ideia é deixar a imaginação fluir, brincar com as estações 

do ano, apreciar o tempo, conhecer e apreciar o que cada uma nos oferece de bom.  

Tempo estimado: 1h20min.  

 

  

  

  


