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Quarta-feira, 14 de abril de 2021. 

Queridos responsáveis! 

Daremos continuidade à temática "Estações do ano – Outono". Hoje, 
trabalharemos com a música do Mundo Bita “Trem das estações”, e uma 
brincadeira lúdica sobre as estações do ano, onde a criança irá desenvolver as 
noções do tempo. 

 

1º momento: 

Ouvir a música “Trem das Estações” - Mundo Bita (Ft. Milton Nascimento), 

segue o vídeo: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=k7rcvY17W6c 

Após ouvir a música, fazer as seguintes perguntas para a criança: 

1. Quais as estações que vão nos vagões do trem, segundo a música? 

2. Quantas estações estão presentes nesses vagões? 

3. Qual a estação onde as flores começam a aparecer? 

4. E a estação mais quente, qual é? 

5. Qual a estação mais fria? 

6. E a estação em que as folhas das árvores caem? 

 

2º momento: Brincadeira sobre as estações do ano 

https://www.youtube.com/watch?v=k7rcvY17W6c


 

Com a ajuda do responsável, recorte, cole ou desenhe, em uma folha de 

sulfite, imagens que represente as quatro estações do ano: primavera, verão, 

outono e inverno. Após a confecção dos 4 cartões, ouça a música “As quatro 

estações - Sandy e Junior”. Em seguida, vamos brincar de estátua e mímica o 

som da música?  

A brincadeira consiste em ouvir a música e, quando ela parar, o responsável irá 

mostrar o cartão da estação e a criança irá fazer um gesto que represente a 

estação, por exemplo: Primavera (a criança irá levantar os braços) verão (irá 

fazer o gesto que está sentindo calor); Outono (irá abrir os braços para baixo 

representando as folhas caindo das árvores) Inverno (irá gesticular que está 

sentindo frio). 

 

Link da música: https://www.youtube.com/watch?v=ixINj6LANYY 

Passo a passo da brincadeira: 

https://www.youtube.com/watch?v=6mTD_B3AEVU 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 

vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco pela 

página do facebook “Educ@ Ribeirão”. 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 
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