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ROTEIRO DAS ATIVIDADES DE 
 COMPLEMENTAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ I 

  SEMANA ___ 
 
Sr. Responsáveis,  
 
Segue abaixo o roteiro das atividades planejadas para o 

desenvolvimento ao longo da semana, contamos com sua parceria para 
continuar estimulando o desenvolvimento das nossas crianças! 

Esta semana estaremos falando sobre a Primavera, período de 
muitas flores e colorido, estação do ano muito bonita, uma renovação de 
esperança para tudo que estamos vivendo, contamos com sua ajuda. 

 
Até a próxima semana. 

 
BANCO DE SUGESTÕES: 

 
Links Recomendados: 

• A Margarida Friorenta (livro em PDF) 
https://drive.google.com/file/d/1tLZ4svikLVv-
jxTnQTn3qP9A5cjA5abh/view?usp=sharing 

• A Margarida Friorenta – Fernanda Lopes de Almeida (Contação) 
https://www.youtube.com/watch?v=PtPw5_b8e3o 

• PRIMAVERA | A primavera chegou | Estações do Ano | Canções para 
crianças em Português 
https://www.youtube.com/watch?v=mlKz4LwJrCE 

• A Primavera | Vídeo Educativo sobre a Primavera para Crianças 
https://www.youtube.com/watch?v=g5vPb47nLc0 

• Quintal da Cultura - Leilão de Jardim  
https://www.youtube.com/watch?v=f4z1b9ol3Og 

https://drive.google.com/file/d/1tLZ4svikLVv-jxTnQTn3qP9A5cjA5abh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tLZ4svikLVv-jxTnQTn3qP9A5cjA5abh/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=PtPw5_b8e3o
https://www.youtube.com/watch?v=mlKz4LwJrCE
https://www.youtube.com/watch?v=g5vPb47nLc0
https://www.youtube.com/watch?v=f4z1b9ol3Og
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• Leilão de Jardim 
https://www.youtube.com/watch?v=3QtzuwobteQ 

• Palavra Cantada | Vai e vem das estações 
https://www.youtube.com/watch?v=jlNoF8GEGWc 
 

 
1ª PROPOSTA 
 

• Escolha um ambiente tranquilo e confortável e exiba o vídeo “A 
Margarida Friorenta” através do link disponibilizado.  

• Converse com a criança sobre as árvores e sua importância para o meio 
ambiente e para nós seres humanos. Junto a criança recolha folhas 
secas de árvores e peça a criança para que desenhe o caule de uma 
árvore de papel e cole as folhas secas que recolheu para fazer a copa. 

 
2 ª PROPOSTA 
 

• Escolha um ambiente tranquilo e confortável para realizar novamente a 
Leitura do livro “A Margarida Friorenta” para a criança e logo após a 
leitura, peça para que a mesma conte sua própria versão a partir da 
leitura das imagens; 

• Converse com a criança sobre as características de cada personagem 
da história e enfatize a importância de cuidar um do outro; 

• Use a imaginação para fazer fantoches dos personagens, vocês podem 
desenhá-los e colar em palitos de picolé, ou fazer em formato de 

https://www.youtube.com/watch?v=3QtzuwobteQ
https://www.youtube.com/watch?v=jlNoF8GEGWc
https://www.youtube.com/watch?v=PtPw5_b8e3o
https://www.youtube.com/watch?v=PtPw5_b8e3o
https://drive.google.com/file/d/1tLZ4svikLVv-jxTnQTn3qP9A5cjA5abh/view?usp=sharing
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dedoche aproveitando uma luva que já tenham em casa. 
 

• Incentive a criança a contar a história aos demais familiares, usando os 
fantoches que vocês produziram juntos. 
 

3ª PROPOSTA 
 

• Vocês já conhecem a música “Vai e Vem das estações”, clique no link 
disponibilizado para conhecer ou lembrar. 

• Depois de cantar e dançar que tal fazer uma ilustração bem legal de 
cada estação do ano cantada na música?  Divida uma folha de papel em 
quatro partes e em cada parte escreva como título em letra BASTÃO o 
nome de uma estação (PRIMAVERA, VERÃO, OUTONO e INVERNO) e 
peça a criança para fazer um desenho que represente cada uma delas, 
de acordo com as características apresentadas na música. 

• Se possível, deixe a música tocando enquanto a criança realiza a 
atividade. 

 
4ª PROPOSTA 

 
• Assistam juntos ao vídeo “A Primavera | Vídeo Educativo sobre a 

Primavera para Crianças” e em seguida, conversem sobre as 
características dessa estação que estamos vivendo. Lembrem as suas 
principais características e pergunte o que ele mais gosta nesta época 
do ano. 

• Depois de assistir ao vídeo, é hora de usar a criatividade. Em uma folha 
branca peça a criança para fazer uma pintura bem caprichada sobre a 
primavera, deixe-a usar o material que estiver disponível (tintas, 
canetinhas, giz de cera, lápis de cor, cola colorida e etc...). Faça com 
que ela se sinta uma verdadeira artista e após finalizar a produção, 
deixe-a escolher um lugar para fixar sua obra de arte. Além de estimular 
o fazer artístico essa proposta trará benefícios à sua autoestima. 

 
 
5ª PROPOSTA 
 

• Conversem sobre a importância da árvore, dessa grande riqueza 
natural; já que elas fornecem a maior parte do oxigênio de que 
precisamos para sobreviver, frutos, sombras, madeira, borracha, flores e 
servem de abrigos aos passarinhos. 

https://www.youtube.com/watch?v=jlNoF8GEGWc
https://www.youtube.com/watch?v=g5vPb47nLc0
https://www.youtube.com/watch?v=g5vPb47nLc0
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• Convide as crianças para um passeio nos arredores da casa. O 
importante é que esse passeio possibilite o contato com a natureza. 
Incentive-as a observar as plantas, a terra, os pássaros e insetos,  a 
tocarem nas árvores e sentirem suas diferentes texturas (áspero, liso, 
macio). 

• Depois, pegue uma folha A4 e mostre para as crianças que é possível, 
fazer o desenho da casca da árvore, colocando o papel em contato com 
a árvore e passando o giz de cera (deitado) por cima do papel. Cada 
árvore, terá um desenho diferente. E as crianças que tiverem interesse 
em fazer essa experiência poderão escolher a árvore que mais gostarem 
para descobrir como sairá o desenho dela. 

• Pergunte se sabem quais são as estações do ano. Em que estação 
estamos? Qual estação mais gosta? Na opinião dela em qual estação as 
plantas ficam mais bonitas? 


