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A PRIMAVERA CHEGOU 

Através da observação das mudanças nas estações é como a criança se da conta da passagem 
do tempo. É também como ela percebe os ciclos de vida das mais diferentes espécies de animais 
e plantas. Logo, ao propor atividades primavera para nossas crianças implica estar ao ar livre, a 
explorar, a investigar, a experimentar. 

Para esta atividade vamos precisar de: 

 Tinta dedo ou guache (várias cores) 
 Papel sulfite ou de rascunho 
 Lápis (para desenhar as flores) 

Como fazer: 

1. Um adulto irá desenhar três flores 
2. Na primeira flor a criança irá pintar usando a ponta de um dedo 
3.  Na segunda flor irá pintar usando a ponta de dois dedos, usando cores diferentes da 

primeira e 
4.  Na terceira flor a criança irá pintar como desejar  

Depois de a pintura estar seca o adulto irá recortar e colar no local visível à criança para que 
todos possam apreciar a sua pintura. 

Compartilhe o registro com as professoras!! 
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  Atividade     

Educação no trânsito 

Estratégia: 

Após assistir ao vídeo sugerido, utilizando cadeiras, colocá-las simulando um veículo onde a 
criança terá que dizer a maneira correta de dirigir, tais como o uso do cinto de segurança, respeitar o 
semáforo e pedestres. Essa também é uma maneira de trabalhar a gentileza. 

Para tornar ainda mais divertido poderá usar tampas de panelas ou vasilhas plásticas para simular 
o volante e deixar a imaginação fluir com a criança 

 

 

Vídeo: https://youtu.be/MTZqgpogYDY 

 

 

 

 


