
 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“PRIMAVERA” 

 
“A primavera começa sempre no dia 22 ou 23 de setembro - quando termina o inverno - e 

acaba em 21 ou 22 de dezembro, dando lugar ao verão. 
 

Características da Primavera 
 

No Hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, a primavera é caracterizada pelo 
desabrochar das flores, chuvas e pelo aquecimento da temperatura. Nesta estação, o clima 
é mais ameno, ou seja, não tão quente quanto no verão, e nem muito frio como no inverno. 
Essa época é muito apreciada por boa parte das pessoas, pois a natureza fica mais 
colorida com flores de variados tipos. Por conta disso, é um período conhecido também 
como estação das flores. ” 
 

 
 

 
*imagem e texto retirados de https://www.radiojotafm.com.br/noticias/inicio-da-primavera/17043/ acesso em 31/7/21.

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 
DE  13/09 à 17/09/21 

SEMANA: 
26 

PROFESSORES:  
ERIVALDO MANOEL. 

TURMAS:  
JARDINS II A e B 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA:  
O EU, O OUTRO E O NÓS E ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

https://www.radiojotafm.com.br/noticias/inicio-da-primavera/17043/


 

ATIVIDADE: leitura “As flores da primavera” 

Objetivos: trabalhar a linguagem oral e escrita e coordenação motora. 

 

PRIMAVERA 
 
Em setembro é comemorada a chegada da primavera, estação do ano que traz consigo o 
agradável aroma das flores coloridas, estimulando a criança a contemplar as suas 
maravilhas e o bem-estar que a convivência da natureza proporciona. Acesse o link abaixo 
para realizar a leitura do livro “As flores da primavera”: https://youtu.be/JSoPseXkeNY 
 
Após a leitura peça para a criança responder as seguintes perguntas: 

 Quais são as quatro estações do ano? 

 Quais são as flores que aparecem na história que você conhece? 

 Qual é a estação do ano que você mais gosta? 
 
 
AGORA QUE VOCÊ CONHECE A PRIMAVERA E CONVERSAMOS SOBRE A 
HISTÓRIA, CUBRA OS PONTILHADOS E DEIXE A FLOR BEM BONITA PARA A 
CHEGADA DA NOVA ESTAÇÃO!!! 
 

https://youtu.be/JSoPseXkeNY


 

 
*imagem retirada de https://atividadespedagogicas.net/2019/05/atividades-educacao-infantil-para-a-primavera.html acesso em 31/7/21. 

 
 

RECURSO:  

 
Aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets, folha de papel 
sulfiteA4, lápis de cores, giz de cera, recortes, cola, etc. 

https://atividadespedagogicas.net/2019/05/atividades-educacao-infantil-para-a-primavera.html

