
 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:08/09/2021 SEMANA: 25 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, CAROLINE TURMA: 
MATERNAL A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Formular e responder perguntas sobre  
fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais 
acontecimentos. 

Semana das Quatro Estações  

 

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/EmFjWh2p87o As Estações do ano para 

criança. 

Atividade: As quatro estações do ano. 

 

Recurso: smartv, celular, notebook ou tablet. 

Estratégia: O adulto e a criança, juntos, irão preparar um ambiente bem 

agradável para que possam assistir o vídeo que conta um pouco mais sobre as 

quatro estações do ano. 

Após assistirem ao vídeo, faça perguntas para a criança como: 

1) Qual a estação das flores? 

2) Qual a estação que o sol e bastante quente? 

3) Das estações apresentadas qual delas eles mais gostam e por quê? 

4) Qual o nome das quatro estações que aparecem no vídeo? 

Gravem um vídeo e poste no grupo da escola para que possamos observar a 

oralidade e a compreensão que a criança teve em relação ao vídeo. 

 A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento e crescimento.   

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade apresentar para as crianças um pouco das 

quatro estações do ano, desenvolver a oralidade, concentração e observação 

 

 

https://youtu.be/EmFjWh2p87o


 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 08/09/2021 SEMANA: 25  

PROFESSOR: Raquel, Marcely, Jacqueline, Merivania.  TURMA: 
Maternal B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano 

e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

   

                                  
 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=k7rcvY17W6c 

Mundo Bita – Trem das Estações ft. Milton Nascimento 

 

Atividade:  As quatro estações do ano. 

 

Recurso: Celular, computador, notebook ou tablet. 

 

 

Estratégia: Vamos trabalhar as estações do ano: verão, outono, inverno e 

primavera, o adulto irá apresentar o vídeo para criança “Trem das estações”. 

Após assistir ao vídeo faça uma conversa sobre as estações do ano, explicando 

sobre as características de cada estação e como elas afetam o clima e nossos 

hábitos do dia a dia, perguntar para a criança quais as estações ela mais gosta, 

e qual sua brincadeira favorita! Não esqueçam de enviar uma foto ou vídeo! 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar os fenômenos da natureza em fases distintas e a 

percepção da criança por meio de vivências no contato com o sol, chuva, calor 

e frio. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k7rcvY17W6c
https://maisativos.com.br/loja/produtos/somos-diferentes-mas-somos-iguais/
https://maisativos.com.br/loja/produtos/somos-diferentes-mas-somos-iguais/

