
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:31 /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: O Eu, o Outro e o Nós 

Corpo, Gestos e Movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO01)  

Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

(EI02CG05)  

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

Olá maternal! 

Tudo bem com vocês?  

Hoje vamos conhecer um pouquinho do Verão e fazer 

um atividade bem divertida! 

O Verão é a estação mais quente do ano, as 

temperaturas são altas e os dias ficam maiores do que 

as noites. Isso acontece porque uma parte da Terra está mais perto do Sol. 

Com o calor, a água evapora e, por isso, chove mais. 

É importante não esquecer de utilizar o protetor solar e tomar muitos líquidos 

nessa época do ano. Isso porque além de ser muito quente, os raios solares 

são bem fortes. 

O verão inicia em 21 de dezembro e dura até 20 de 

março.  

 

 



Brincadeira de verão 

 

Vamos ajudar a mamãe, estender as roupas e 

depois aproveitar a água dos baldes para jogar 

na calçada! 

Ajudar a mamãe é importante. 

 

 

 

 

Em nosso caderno iremos montar um varal e 

aproveitar o sol... 

Para isso iremos escolher as peças, pintar as 

roupinhas, recortar com o auxílio de um adulto. Na 

sequência fazer a colagem das roupinhas no varal. 

Capricha na atividade, aguardamos fotos. 

 

 

 

 

Enquanto você faz sua atividade, vamos ouvir a um trecho da música: 

 Vai e Vem das Estações - PALAVRA CANTADA 

https://www.youtube.com/watch?v=4gZqoxm5cgk 

 

Todo ano ela vem e volta no ano que vem 
Vem pra plantar, enfeitar a floresta 
E toda a natureza entra em festa 
Passarinhos e abelhinhas 
Joaninhas e florzinhas perfumadas 
As crianças nas escolas 
Comemoram sua chegada 
Primavera, primavera, primavera 
Primavera, primavera 
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