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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós 

Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO06)  

Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02TS02)  

Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, 

texturas, formas  ao criar objetos. 

 

Olá Maternal! 

Tudo bem com vocês?  

Hoje vamos conhecer um pouco sobre o Inverno. 

O inverno é a estação mais fria do ano. 

Durante o inverno, uma parte da Terra é menos iluminada pelos 

raios solares, assim os dias ficam mais curtos e as noites mais 

longas. 

Nesse período, o clima é frio e seco, pois a umidade ar é baixa. 

Isso tudo pode fazer com que as pessoas fiquem mais 

resfriadas. No inverno é preciso se agasalhar. 

No Brasil, o inverno começa no dia 21 de junho e termina no 

dia 23 de setembro. 

 

 

 

Não se esqueça caso queira, poderá retirar as cópias das atividades na escola. 

Ligue e agende seu horário. 



Vamos a nossa atividade. 

Vamos confeccionar um Pinguim com rolinho de papel. 

Vamos precisar de: 

2 rolinhos de papel higiénico, cola, tesoura, um pedaço de papel branco, giz de 

cera preto e laranja (papel para encapar ou tinta preta caso não queira pintar 

com giz). 

Corte um dos rolos de papel ao meio e recorte as duas patas, o biquinho as 

duas asas (nadadeiras do pinguim). O outro rolinho utilizaremos como 

corpinho.  

Pinte com giz de cera o biquinho e os pés de laranja, o corpinho e asas do 

Pinguim de preto (encapar com papel preto se preferir). 

 Recorte em formato oval o papel branco para fazer a barriga do pinguim e cole 

ao rolo maior. 

Cola as duas asas (nadadeiras) no rolinho, o biquinho e as patas. 

Pronto seu Pinguim agora é só se divertir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoje na musiquinha do dia, vamos conhecer os bichinhos: 

A Abelhinha, a Mosca e o Caracol ficaram resfriados e com tosse, mas se 

agasalharam e logo puderam brincar novamente. 

 

Acesse o vídeo e acompanhe a música: 

Frio - Músicas Infantis | Bichikids 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5E7OEgjoLqg 

Letra da música 

Be-Be, a abelhinha espirrou 

Be-Be, a abelhinha espirrou 

Estava muito frio e ela não se agasalhou 

Be-Be, a abelhinha espirrou 

 

Lá Lá a mosca está com tosse 

Lá Lá a mosca está com tosse 

Estava muito frio e ela não se agasalhou 

Lá Lá a mosca esta com tosse 

 

Treme que treme o caracol 

Treme que treme o caracol 

Estava muito frio e ele não se agasalhou 

Treme que treme o caracol 

  

O inverno frio já chegou  

E os bichinhos temos que nos agasalhar 

Com muita roupa para nos esquentar 

E preparar-nos para brincar 

 

Be-Be, a abelhinha já sarou 

Be-Be, a abelhinha já sarou 

Ganhou um casaquinho que vai lhe dar calor 

Be-Be, a abelhinha já sarou 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5E7OEgjoLqg


La La a mosca já sarou 

La La a mosca já sarou 

Ganhou um cachecol que vai lhe dar muito calor 

La La a mosca já sarou 

 

O caracol já sarou 

O caracol já sarou 

Ganhou um chapeuzinho que vai lhe dar calor 

O caracol já sarou 

 

O inverno frio já chegou  

E os bichinhos temos que nos agasalhar 

Com muita roupa para nos esquentar 

E preparar-nos para brincar 

 

 

 

 

 

EQUIPE PALMIRA  


