
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 03/09/2021 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: Traços, Sons, Cores e Formas 

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS02)  

Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, 

texturas. 

(EI02EF01)  

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

e opiniões. 

 

Oi Maternal! 

Tudo bem com vocês?  

Finalizando a semana, vamos conhecer um pouco sobre a 

Primavera 

A primavera é um ótimo período para o contato com a 

natureza. É estação mais florida e colorida do ano. A 

temperatura é mais agradável e com o passar do tempo os dias começam a 

ficar maiores do que as noites. 

Os dias são agradáveis para passeios e contemplação da natureza. Os animais 

voltam a ficar ativos e as plantas ficam cheinhas de flores. 

No Brasil, a primavera inicia em 23 de setembro e termina em 22 de dezembro. 

 

 
 



Atividade do dia:   

Vamos fazer a pintura de uma árvore da cerejeira ou ipê utilzando tintas.  

Vamos precisar de uma garrafa pet (pequena de água ou refrigerante), tinta 

rosa ou amarela e o seu caderno de desenho que utilizamos para as atividades 

escolares. 

No caderno, desenhe um tronco com muitos galhos. Em seguida molhe o fundo 

da garrafa na tinta e carimbe nos galhos dos troncos formando a copa da 

árvore. 

Tinta amarela para Ipê e a tinta rosa para Cerejeira 

Está pronta nossa linda árvore florida na Primavera. 

Bom divertimento. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Que tal ouvir e acompanhar com movimentos a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=jlNoF8GEGWc 

 

Palavra Cantada | Vai e Vem das Estações 

 

Letra 

Todo ano ela vem e volta no ano que vem 

Vem para 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 

Todo ano ele vem e volta no ano que vem 

Vem trazendo um sol bem quente 

Vem esquentando toda a gente 

O dia inteiro se ilumina 

As crianças só pensam na piscina 

Nas praias um calor total 

E pode até cair um temporal 

Verão, verão, é verão 

Verão, é verão 

Todo ano ele vem e volta no ano que vem 

Vem acalmando, vem resfriando 

É a natureza se renovando 

Os parques mudam o colorido 

Para tons de vermelho e marrom 

As folhas caem mas tem um motivo 

Renascer é sempre bom 

Outono, outono, é outono 

Outono, é outono 

Todo ano ele vem e volta no ano que vem 

Vem de mansinho soprando um ventinho 

https://www.youtube.com/watch?v=jlNoF8GEGWc


Vem de supetão soprando um ventão 

Tudo esfria e vem a neve 

As plantas aproveitam para entrar em greve 

A ponta do nariz fica gelada 

E é bom agasalhar a criançada 

Inverno, inverno, é inverno 

Inverno, é inverno 

 

Fonte: Musixmatch 

Compositores: Paulo Tatit 

 

 

EQUIPE PALMIRA 


