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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 17/09/2021 SEMANA: 26 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc, em 
contextos diversos  

Primavera: “Leilão de Jardim” 

 

Atividade: Caixa do Tesouro. 

 

Recurso: Caixa de sapato e os elementos da natureza (Jardim- pedras, flores, 

folhas, insetos). 

 

Estratégia:  

O adulto responsável irá com a criança a um jardim ou parque mais próximo de 

casa e juntos irão observar ao redor os elementos existentes  que fazem parte 

do poema “Leilão do Jardim” e juntos irão recolher flores, folhas, pedras e se 

achar algum animal e inseto e quiserem tirar fotos, guardando tudo na caixa 

depois. E o responsável depois irá perguntar : 

Se a criança gostou de observar a natureza? 

O que ela mais gostou de achar? 

Quantas flores e animais acharam nessa observação? 

E enviar foto ou vídeo no grupo da escola deste momento. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é desenvolver a habilidade de observar e depois 

organizar em grupos, conjuntos fazendo correspondência entre números e 

quantidades. 

 

 

 



 
 

 

 

 
Atividade:Jogo da memória da primavera. 

 
Recurso: Impressão do jogo ou desenho em folha de sultife. 
 
Estratégia:Vamos ver se identificamos os elementos do jogo e suas funções 
durante a primavera, o jogo da memória é uma brincadeira que vai auxiliar a 
criança a memórizar os conceitos aprendidos. O objetivo do jogo é memorizar 
imagens rapidamente, de forma a desenvolver e aperfeiçoar o raciocínio, 
principalmente para crianças, através da criação de relações entre imagem e 
sequência das cartas dispostas.  
 O adulto pode imrpimir o jogo ou desenhar em folha de sufite, corte o 
joguinho em quadradinhos, vire para baixo e brinque com a criança.  

 
Curiosidadesobreestaatividade:Para finalizar a semana seguem 5 
curiosidades sobre a primavera que você talvez não saiba: 1- Os dias e as noites 
têm a mesma duração na primavera! Isso se deve a um fenômeno conhecido 
como equinócio de primavera. Basicamente, durante o período, o sol bate 
diretamente na linha do Equador, fazendo com que ele ilumine os dois 
hemisférios igualmente. 2- No Brasil, onde as estações do ano não são muito 
bem definidas, com a chegada da primavera uma coisa é clara: as chuvas 
aumentam consideravelmente em boa parte do país. 3- As regiões Sudeste e 
Centro-Oeste são as que mais têm chuvas intensas e frequentes durante a 
primavera. 4- Até os animais apresentam mudança de comportamento nessa 
estação. Muitos que estavam em período de hibernação no inverno saem 
durante a primavera. Beija-flores e abelhas também aumentam suas atividades. 
5-Além dos ipês, que florescem entre agosto e setembro (os amarelos) e de 
setembro a outubro (os brancos), flores como girassol, orquídea, rosas, hibisco, 
Hortência e várias outras também desabrocham nessa época. 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOMEDOALUNO: DATA:17/09/2021 SEMANA:26 

PROFESSOR: MARCELY, RAQUEL, JAQUELINE E MERIVANIA TURMA: 
MATERNAL B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita 
para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 



 
 


