
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/09/2021 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: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

Corpo, Gestos  e Movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF01)  

Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. 

(EI02CG05)  

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

Oi Maternal! 

Tudo bem com vocês?  

Hoje iremos conhecer um pouquinho do Outono 

No outono as folhas das árvores ficam amareladas 

e caem no solo. 

Durante o outono os dias voltam a ficar curtos e as 

folhas das árvores, já amareladas, começam a cair no solo. 

As temperaturas começam a baixar e os dias ficam mais frios. Os raios solares 

também ficam cada vez menos fortes e podem acontecer ventanias. 

No Brasil, o outono inicia no dia 21 de março e termina em 21 de junho. 

 

 



Prontos para atividade! 

 

Pintura com folhas. 

Para essa atividade vamos precisar de:  

folhas de árvores ou plantas,  

giz de cera,  

caderno de desenho. 

Com o auxilio de um adulto, vamos recolher algumas folhas de texturas e 

tamanhos diferentes. 

Para realizar a atividade colocaremos uma das folhas recolhidas, debaixo da 

folha do caderno e pintaremos por cima com giz de cera .Uma por vez  até 

preencher a folha toda do caderno. Pinte utilizando várias cores, vai dar um 

efeito bem bonito. 

Boa divertimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Música do dia: 

A Janelinha - Bob Zoom - Vídeo Infantil Musical Oficial 

https://www.youtube.com/watch?v=ez0Mcte0xUE 

 
A Janelinha 

A janelinha fecha quando está chovendo  

A janelinha abre, se o Sol está aparecendo 

Fechou, abriu, fechou, abril, fechou  

Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu 

A florzinha fecha quando está chovendo  

A florzinha abre, se o Sol está aparecendo 

Fechou, abriu, fechou, abril, fechou  

Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu 

O guarda-chuva abre quando está chovendo  

O guarda-chuva fecha se o Sol está aparecendo  

Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu  

Fechou, abriu, fechou, abril, fechou 

 

 

 

EQUIPE PALMIRA 

https://www.youtube.com/watch?v=ez0Mcte0xUE

