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Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMA: CORES E FLORES 

Atividade: A PRIMAVERA. 

Olá turminha! 

Em um espaço aconchegante, assista ao vídeo “Música da primavera” com a criança. Ao término 

mostre e deixe que a criança manipule alguns materiais que contenham imagens de flores, como por 

exemplo : livros, revistas, fotos, flores artificiais e até mesmo tocar na tela do celular para mostrar as 

imagens.  

 Se possível, deixa-a pegar nas flores naturais e sentir o seu perfume. 

Link da música: https://youtu.be/oKwSLgXN3zo 
 
 

Letra da música: “Primavera” 
 

Prima… Prima… Primavera 
 É a estação que traz as flores 

E o verde renasce tão lindo 
É uma festa cheia de cores 

Os passarinhos vivem a cantar 
E as abelhinhas vão fazendo o mel 
As formiguinhas vão se alimentar 

Cada um faz o seu papel 
Das quatros estações do ano 
A primavera é a mais querida 

Pinta toda a natureza 
E deixa a vida mais colorida 

Das quatros estações do ano 
A primavera é a mais querida 

Pinta toda a natureza 
E deixa a vida mais colorida 

… 
Prima… Prima… Primavera 

É a estação que traz as flores 
E o verde renasce tão lindo 
É uma festa cheia de cores 

Os passarinhos vivem a cantar 
E as abelhinhas vão fazendo o mel 
As formiguinhas vão se alimentar 

https://youtu.be/oKwSLgXN3zo


 
 
 
 
 

Cada um faz o seu papel 
Das quatros estações do ano 
A primavera é a mais querida 

Pinta toda a natureza 
E deixa a vida mais colorida 

Das quatros estações do ano 
A primavera é a mais querida 

Pinta toda a natureza. 
 
  

           

                                                                                

Se possível não esqueça de enviar fotos ou vídeos da atividade no grupo do WhatsApp da sua sala, 
obrigada. 
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Bom dia,  Famílias !!!! 

Vamos falar sobre as cores e flores que fazem parte nossa vida, nos transmitem a harmonia e eleva a nossa 

autoestima . As flores são símbolos da natureza, da vida ,da pureza, de paz e de amor, ambas representam  

a alegria da vida, felicidade e simplicidade. 

Pedimos aos pais que assistam ao vídeo com a criança da história “Ciranda das cores.” Cliquem no link 

abaixo para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=O3Ywy7F1_v8&ab_channel=VaraldeHist%C3%B3rias 

Após assistirem ao vídeo pergunte a criança: Qual sua cor preferida? Que cores foram vistas no vídeo? 

 

 Contribuição didática: Incentivar o desenvolvimento da oralidade por meio da autonomia e pensamento. 

 

Compartilhem esse momento conosco!!! 

 

 

Tema: Cores e flores 

 Atividade: História - Ciranda das cores. 
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