
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/08/2021 SEMANA: 24 

PROFESSOR: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. da Rocha 

Souza, Thaisa L. de O. Gonçalves, Rodrigo G. Silva 

TURMA:MATERNAL 

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

Transformações 

Corpo, Gestos  e Movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET02)  

Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva, frio, calor etc.). 

(EI02CG05)  

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

Oi Maternal! 

Tudo bem com vocês?  

Durante essa semana falaremos um pouco das Estações do Ano. 

Elas se dividem em 4 estações ao longo do ano: 

Verão: 

 De 21 de dezembro a 21 de março. É a estação mais quente 

do ano.  

 

Outono: 

 De 21 de março a 21 de junho. As temperaturas são mais amenas, 

o tempo é mais fresco e tem a queda das folhas das árvores. 

 

Inverno:  

De 21 de junho a 23 de setembro. É a estação mais fria do ano, quando 

as temperaturas são baixas.  

 



Primavera:  

De 23 de setembro a 21 de dezembro. É a estação das cores, onde as 

flores tomam conta do ambiente e os dias são agradáveis e coloridos. 

 

Observe as imagens: 

Faça um x na imagem da estação que você mais gosta. 

VERÃO 

 

 

 

 

OUTONO 

 

 

  INVERNO 

 

 

 

PRIMAVERA

 

 

 

 



Agora é a sua vez! 

Faça um desenho bem bonito da estação que você mais gosta no ano. 



Vamos lá! 

Ouvir e acompanhar a música enquanto desenha. 

 

Patati Patatá - As Quatro Estações do Ano (DVD No Castelo da Fantasia) 

https://www.youtube.com/watch?v=hhsKWePG6ik 

 

LETRA: AS QUATRO ESTAÇÕES DO ANO 

As quatro estações do ano  
Agora você vai conhecer 
As quatro estações do ano 
Vale a pena aprender 
 
Primeiro vai chegando a primavera 
E eu vou colher as flores do jardim  
Dar um bom dia para amiga natureza 
E com certeza ela vai sorrir pra mim 
 
Logo depois vem chegando o verão  
E na praia nós vamos passear 
Tomar um banho de cachoeria 
E ver os peixes nadando lá no mar 
 
As quatro estações do ano  
Agora você vai conhecer 
As quatro estações do ano  
Vale a pena aprender 
 
Chegou o outono e as folhas vão caindo  
O vento forte vai soprando sem parar 
Anunciando que o outono está partindo  
E um novo tempo está para chegar 
 
No inverno eu vou me agasalhar 
Pois do frio eu tenho que fugir 
Lembrar que a primavera logo vai voltar 
E as flores novamente vão se abrir  
 
As quatro estações do ano  
Agora você já conheceu 
Primavera, verão 
Outono e inverno  
Valeu a pena aprender 
 
Não esqueça caso você queira, poderá retirar suas copias de atividades na 

escola. Ligue e agende seu horário. 

 

EQUIPE PALMIRA  

https://www.youtube.com/watch?v=hhsKWePG6ik

