
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Monteiro Lobato 

NOME DO ALUNO: DATA: 14/09/2020 SEMANA: 3 
 

PROFESSOR: Stefanie Thaís Fenolio Nunes  TURMA:JD II-A 
e JDII- B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  
 
(EI03OE06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em 
situações com função social significativa. 
 

 

 
 

 
 
 

SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS 
É IMPORTANTE! 

 
 RESPONSÁVEL DEVERÁ AUXILIAR A CRIANÇA NO DESENVOLVIMENTO DAS       

ATIVIDADES. 
 DISPONIBILIZE UMA FOLHA PARA A CRIANÇA E PEÇA QUE ESCREVA O 

NOME DELA TODOS OS DIAS, COM LETRA BASTÃO – FÔRMA.  
 PEÇA A CRIANÇA PARA  FAZER UM DESENHO TODOS OS DIAS, ESTE 

DESENHO PODE SER DO QUE MAIS GOSTOU DAS ATIVIDADES DO DIA, OU 
DA LEITURA SUGERIDA, LIVRE OU DIRIGIDA (SE A ATIVIDADE DO DIA FOR 
UM DESENHO). 
 

 É IMPORTANTE QUE TODAS AS FAMÍLIAS PARTICIPEM. 
 

 OBS: SE PEDIRMOS ALGUMA ATIVIDADE E VOCÊS NÃO TIVEREM O 
MATERIAL NECESSÁRIO EM CASA, NÃO PRECISA COMPRAR, CRIE E 
RECRIE - FAÇA UMA ADAPTAÇÃO. ALGUMAS FAMÍLIAS JÁ FIZERAM 
ALGUMAS ADAPTAÇÕES E AS ATIVIDADES FICARAM MARAVILHOSAS! 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

PLANO DE AULA: CORES E FLORES 
 
 

 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Despertar o interesse pela preservação do meio ambiente, e como cada uma das 
estações é importante para a manutenção dos ciclos de vida na natureza. Trabalhar a 
coordenação motora. Desenvolver a oralidade. Aguçar a curiosidade pelos diferentes 
aromas, texturas, cores e formas característicos da estação. 
Promover o interesse por manifestações artísticas. Ampliar o vocabulário. 
Apresentar a importância da flora. Perceber as mudanças climáticas na natureza. 
Desenvolver noções temporais. 
 
 
 
Em setembro é comemorada a chegada da primavera, estação do ano que traz consigo o 
agradável aroma das flores coloridas, estimulando a criança a contemplar as suas 
maravilhas e o bem estar que a convivência da natureza proporciona. 
Um ótimo momento para refletir sobre a preservação do meio ambiente, afinal, viveu nele 
e precisamos dos seus recursos para a nossa sobrevivência.  
Desta forma, é muito importante formar o senso crítico na criança, pois o cidadão que se 
preocupa com o ambiente em que vive, precisa mudar sua forma de pensar e passar a 
agir com responsabilidade, sensibilidade e respeito. 
 
A sequência de atividades desta semana busca ampliar as noções das crianças sobre o 
meio ambiente, nas suas mais variadas formas, pois só protegemos e cuidamos daquilo 
que conhecemos e amamos. 
 

A cada dia, a natureza está mais ameaçada devido á falta de cuidado do ser humano, 

sendo assim se torna necessário cada vez mais, realizar um trabalho de conscientização 
no sentido de preservar a natureza e nosso meio ambiente. 
 
* Segunda-feira 14/09/2020 
 

Acesse o link abaixo para realizar a leitura do livro “As flores da primavera” 

 
https://youtu.be/JSoPseXkeNY  
 
Após a leitura escreva as respostas as seguintes perguntas: 
 
1 - Quais são as quatro estações do ano? 
_____________ 
 
2 - Quais os nomes das flores que aparecem na história? 

https://youtu.be/JSoPseXkeNY


________________________ 
 
3 - Qual é a estação do ano que você mais gosta? 
_____________ 


