
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA_21/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR: Roseli, Mariza, Áurea, Maria, Érika e Vera TURMA: MAT 
A E B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02E004) COMUNICAR-SE COM OS COLEGAS E 
ADULTOS, BUSCANDO COMPREENDE-LOS E FAZENDO-SE COMPREENDER. 

 

Queridas Famílias e Crianças! 

É com muito carinho que elaboramos atividades bem legais.  

 

CORES E FLORES. 

Desenvolvimento: 

Conversa sobre o tema o que é inverno, verão, outono e primavera. 

As estações do ano são caracterizadas pela variação de radiação solar que 

atinge a superfície terrestre durante uma época do ano. Sendo assim, temos 

quatro estações diferentes: 

Outono, inverno, primavera e verão. 

O outono é a estação do ano que sucede o verão e antecede o inverno. 

Esse período é marcado pelas mudanças bruscas de temperatura e da cor das 

folhas das árvores, que começam a amarelar. 

- Outono: de 21 de março a 21 de junho. 

 O inverno é a estação mais fria registrando temperaturas negativas em alguns 

lugares do planeta. As noites são mais longas que os dias a incidência de raios 

solares é menor. 

- Inverno de 21 de junho a 23 de setembro. 

Verão – Estação do ano onde os dias são mais longos que as noites, o verão 

apresenta temperaturas elevadas e alto índice de chuvas. Esse é o período mais 

propicio para a realização de viagens, em especiais cidades litorâneas. 

- Verão de 21 de dezembro a 21 de março. 



A primavera tem início com o fim do inverno e antecede o Verão. Essa estação 

apresenta temperatura agradável é caracterizada pelas belas paisagens 

formada pelo reflorescimento da flora  

- Primavera: de 23 de setembro a 21 de dezembro 

 

A nova estação da primavera chega assim, com promessa de inteireza, de luz, 

de brilho, de aromas renovados, de cantos de pássaros namorando no alto das 

árvores, de vento levando pólen para fertilizar os campos, de borboletas voando 

ligeira com tantas flores para pousar. A primavera convida: abra – se, aproveite 

as oportunidades dessa brisa nova, relacione- se sinta a beleza que há lá fora, 

deixe seu perfume único exalar de dentro para fora, não tema as abelhas, deixe 

que elas a toquem levemente e polinizem a vida! 

Solicitamos que o responsável pela criança assista ao vídeo da história da 

primavera. 

Segue o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ondt-nFwlbc 

 

Após ouvir a história e apresentar o tema da Primavera leve – as para um 

ambiente aberto, se possível com várias árvores  

Deixe que observem a natureza, questione como estão as árvores, se há flores 

e pássaros. Comente sobre as principais características da estação e da 

importância de cuidarmos do meio ambiente, não jogando lixo nas ruas, nem nos 

rios para preservar as flores, árvores, e os animais. 

 

 

Por favor se possível nos dá uma devolutiva por meio de vídeos, fotos, ou 

comentários das crianças. Obrigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ondt-nFwlbc

