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Cada 20 de setembro começa a primavera no hemisfério sul. Esta 

estação se caracteriza por oferecer-nos um ambiente fresco, 

cheio de flores e, com elas, uma infinidade de cores que enchem 

de alegria nossas vidas. Esta encantadora época do ano se 

estende desde o dia 22 de setembro até 21 de dezembro. 

Caracteriza-se por ter dias mais largos e noites mais curta. A 

primavera é considerada como a estação mais importante do 

ano para preparar a terra e cultivá-la, conseguindo melhores 

resultados na colheita de árvores frutais, ornamentais e legumes. 
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Isso porque é uma época do ano em que se aproximam as 

chuvas. 

Ao começar a primavera é momento de preparar a terra e 

semear a maioria dos cultivos básicos para aproveitar a chegada 

próxima das chuvas. Também são plantadas grandes variedades 

de mudas de frutas, de hortaliças e legumes. 

 

Atividades: História Bela flor 

Estimular o interesse por livros é, além de uma forma de 

cuidado, atenção e carinho, uma importante atitude que 

contribui para fomentar o hábito da leitura.  

O hábito da leitura oferece muitos benefícios, tanto para o corpo 

quanto para a mente. Entre eles, melhora o funcionamento do 

cérebro, contribui para a construção do senso crítico e, como diz 

a máxima popular, permite uma viagem ao mundo sem que o 

leitor saia do lugar. 

Em um lugar tranquilo e aconchegante de sua casa você irá 

sentar com seu filho (a) e realizar a leitura do livro em PDF 

procurando chamar a atenção da criança para as ilustrações do 

livro. Registre este momento de aprendizagem com fotos, 

vídeos, áudio ou descrição da atividade proposta. 

Desenvolvimento da oralidade e da percepção. 



 

Recursos: LIVRO EM PDF

 

Observacão: O pdf do livro será disponibilizado 

para leitura no grupo de whats app. 

 

 


