
 

 

 

 

 
Olá, família! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. 

Nesta semana vamos realizar atividades onde exploraremos a estação das 

flores, a primavera. 

A primavera é a época do ano que ocorre o florescimento de várias espécies 

de plantas, é um período em que a natureza fica mais bela e nos presenteia 

com muitas cores, flores e aromas. 

Hoje apresentaremos a música “Primavera”, disponível no link a seguir 

https://www.youtube.com/watch?v=QmzFcbunB5c, com o objetivo de despertar 

na criança o gosto musical, a atenção, a oralidade e a imaginação. 

Após assistir o vídeo, vamos pintar uma linda florzinha utilizando a impressão 

das mãos no papel. Para realizar a atividade será necessário uma folha de 

papel ou um pedaço de papelão, tinta guache ou caseira, pincel e giz de cera. 

O adulto prepara o espaço adequado para realizar a atividade, com o pincel 

pinta a mãozinha da criança com a tinta na cor que preferir, depois auxilia a 

criança a carimbar a mãozinha no papel e completa a florzinha com cabinho e 

folhas utilizando o giz de cera. 

A atividade de pintura trabalha a percepção, a textura, as cores, as habilidades 

motoras desenvolvendo a coordenação da criança. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 
Nome do aluno:   Semana: 25 
Professor: Elaine N. Oliveira, Jacqueline M. 
Souza, Simone M. S. Afonso, Valéria B. Fernandes. 

Data: 08/09 Turma: Berçário I 

Campo de experiência:   Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

Objetivo de aprendizagem:       Demonstrar interesse ao ouvir poemas e apresentação 
de músicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=QmzFcbunB5c


 

 

Letra da música: Primavera 

 

Prima, prima, primavera 

É a estação que traz as flores 

O verde renasce tão lindo 

É uma festa cheia de cores 

Os passarinhos vivem a cantar 

E as abelhinhas vão fazendo mel 

As formiguinhas vão se alimentar 

Cada um faz o seu papel. 

Das quatro estações do ano 

A primavera é a mais querida 

Pinta toda a natureza 

E deixa a vida mais colorida... 
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