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                     TEMA: PRIMAVERA / CORES E FLORES 

Nesta semana, dando continuidade ao tema Primavera, por considerar muito 

importante a leitura de poemas na vida das crianças, estamos sugerindo um poema 

de fácil entendimento e que fala de um animal muito apreciado pelas crianças e que 

contempla a beleza da primavera, estamos falando do poema Borboletas do artista 

Vinícius de Moraes. Este poema retrata de forma simples e delicada a beleza deste 

animal que representa lindamente a estação que estamos trabalhando.  

 

ATIVIDADE:* POEMA BORBOLETAS (VINÍCIUS DE MORAES) 

Para a atividade de hoje, vocês primeiramente irão ler o poema para a criança, e 

importante que ela *participe* como ouvinte e também *expresse-se*  

demonstrando interesse em memoriza-lo, (o poema estará disponível na folha de 

atividade). Em seguida, peguem a folha A3 (disponibilizado no material que foi 

entregue pela escola no início do ano) faça borboletas coloridas como as do poema, 

utilizem o material que preferir ou que tiver disponível em casa ( tinta, giz de cera, 

recortes de revistas ou folha, etc.). É importante que esta seja uma atividade 

realizada em interação com a família.  

 

EQUIPE CUMPIAN 

 

 



 
 

POEMA BORBOLETAS / VINÍCIUS DE MORAES 

AS BORBOLETAS 

BRANCAS 

AZUIS 

AMARELAS 

E PRETAS 

BRINCAM  

NA LUZ 

AS BELAS 

BORBOLETAS 

 

BORBOLETAS BRANCAS 

SÃO ALEGRES E FRANCAS 

 

BORBOLETAS AZUIS  

GOSTAM DE MUITA LUZ  

 

AS AMARELINHAS 

SÃO TÃO BONITINHAS 

 

E AS PRETAS, ENTÃO. 

OH, QUE ESCURIDÃO! 

                                       (VINÍCIUS DE MORAES) 
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                PROJETO LEITURA 

 

O projeto leitura é parte integrada de nossas atividades semanais e 

extremamente importantes para o desenvolvimento das nossas crianças. 

Pensando nisso, estamos sempre preparando histórias especiais que os levem ao 

mundo dos encantos, da imaginação, do desenvolvimento da oralidade, 

argumentação entre outros. A história desta semana está bem bacana e 

certamente será muito apreciada pelas crianças. Peça à criança para fazer o 

reconto após o final da história 

História: Com que roupa irei a festa do Rei. 

Link: https://youtu.be/oeJFLIE5Kjk 
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https://youtu.be/oeJFLIE5Kjk

