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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

 

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Laiandra             20/09 à  24/09 
 

NOME DO ALUNO:     
  

                                 

                                                         

PRIMAVERA 

                          

 

A Primavera é um período marcado por belas paisagens formadas pela natureza, com flores 

das mais variadas cores e formas e por isso mesmo a mais encantadora das estações. Desperta 

em nós a sensibilidade de observar e admirar e nos conscientiza da necessidade de preservar mais 

e mais a natureza. 

CONTEÚDO:- Conhecer e perceber as características da estação do ano mais colorida- Primavera. 

ÁREA: Ciências da natureza, Artes Visuais, Cultura Corporal, Matemática, Língua Portuguesa e 

Música. 

OBJETIVOS: 

- Diferenciar a primavera das demais estações; 

- Compreender fenômenos da natureza e a importância do sol; 

- Conhecer a forma de nascimento do girassol; 

- Conhecer sobre os modos de preparo da terra para o plantio; 

- Usar habilidades manuais para confeccionar flores de materiais recicláveis; 

- Despertar o interesse por poemas e pela arte. 
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ATIVIDADE 1 

 

Momento 1- Conversa sobre a chegada da primavera, dialogando sobre esta estação,              

estimulando as crianças a responderem e a fazerem questionamentos sobre o assunto. 

- Como é a primavera? 

- O que aparece nas árvores e plantas durante a primavera? 

 

Momento 2- Ouça a música da “Primavera”- Palavra Cantada. 

Disponível em: https://youtu.be/4gZqoxm5cgK 

 

Momento 3- Assista “A história do Girassol”- Prof Flávia. 

Disponível em: https://youtu.be/fprwfV0sng 

 

Momento 4- Leitura da poesia: 

Flor Amarela- Cecília Meireles. 

A flor amarela 

Olha a janela 

Da bela Arabela 

 

Que flor é aquela 

Que Arabela molha? 

    É uma flor amarela 

    

 Momento 5- Primavera...uma estação colorida, linda...cheia de flores ...girassóis!      

Vamos realizar a pintura de um girassol com carimbo de talher- garfo. 

 

                                         

https://youtu.be/4gZqoxm5cgK
https://youtu.be/fprwfV0sng
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                                                                 ATIVIDADE 2 

           

          Momento 1- Assista os vídeos das histórias: 

    “As flores da primavera”- Ziraldo. 

Disponível em: https://youtu.be/tvKYiVJfkeg 

 

   “Flores e frutos”- Show da Luna. 

          Disponível em: https://youtu.be/YTuS0j8BEuM 

 

Momento 2- Proporcionar um passeio ao jardim da escola, para que as crianças 

observem a natureza, as árvores e as variedades de plantas, suas características, 

cores etc. 

 

Momento 3- Registrar o passeio através de desenhos. 

 

Momento 4- Realizar um jardim de flores com papéis coloridos. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tvKYiVJfkeg
https://youtu.be/YTuS0j8BEuM
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ATIVIDADE 3 

 

Momento 1- Conversa com as crianças sobre a importância desta estação do ano para 

a vida reprodutiva das plantas. 

 

- O que sabemos sobre as flores? 

- Para que servem as flores? 

 

As flores existem por uma razão bem específica, a reprodução da planta! Ou seja, 

 sem a polinização não existe a reprodução, o nascimento de novas plantas. Para que os grãos de 

pólen sejam transportados do órgão masculino da flor para órgão feminino precisa da ajuda de 

insetos, pequenos animais e até mesmo do vento. O encontro desse material gera novas plantas. 

 

          - Por que as flores são perfumadas e coloridas? 

Tem um porquê das flores terem essas características. As cores e o perfume são atrativos para os 

insetos e animais. Desta forma o pólen é transportado de uma flor para outra ou dentro da mesma 

flor quando esta tem as duas estruturas:  masculinas e femininas. A polinização é responsável pela 

produção de frutos e sementes e que dá origem a uma nova planta. Sendo um dos principais 

mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade na Terra. Quando uma abelha posa em 

uma flor ela recolhe em seus pés o pólen e quando posa em outra flor deposita esse material. 

 

    Momento 2- Assista os vídeos: 

   - “Aprendendo mais sobre os polinizadores”. 

   Disponível em: https://youtu.be/1WsYrsKW_rU 

 

   - “O Girassol e a Borboleta” – Escola Universo. 

   Disponível em: https://youtu.be/4qFLIUfhPT8 

 

   - “Girassol crescendo”. 

   Disponível em: https://youtu.be/o/5gMreXc34 

 

    Momento 3- Plantio de Girassóis, para enfeitar o jardim da nossa escola!! 

 

    O nome científico de Girassol é Helianthus annus, que significa “flor do sol”. 

    O Girassol – simboliza a luz do sol, a vivacidade e a alegria! 

 

https://youtu.be/1WsYrsKW_rU
https://youtu.be/4qFLIUfhPT8
https://youtu.be/o/5gMreXc34
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ATIVIDADE 4 

 

   Momento 1- Ouça o vídeo da história: “ O Girassol Solitário”. 

   Disponível em: https://youtu.be/EznR-GOu8f0 

 

   Momento 2: 

 

 

   

https://youtu.be/EznR-GOu8f0
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 Momento 3- Jogo da memória! 
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Guarde essas atividades em uma pastinha para levar para a 

escola no final do mês! 

 

 

Bom trabalho e até a próxima semana! Beijos! 


