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Projeto: “O carrossel das estações...” 

 

 
O objetivo desta semana é: 

⮚ conhecer as características de cada estação do ano. 

 
Outras habilidades trabalhadas:  

⮚ Senso de cuidado com a natureza. 

⮚ Criatividade. 

⮚ Gosto pelas artes. 

⮚ Escuta atenta da música. 

⮚ Estímulos da coordenação motora global. 

 
Sugestões de Atividades: 
*A família pode realizar uma atividade a cada dia da semana ou reagrupá-las de acordo com suas possibilidades de tempo e 
aplicação.  

 

Ação 1 

(proposta para 2ª 

feira) 

Videoaula - O belo vai e vem das estações 

Vamos ouvir a história? A nossa videoaula de hoje vai falar sobre as estações do ano. Aproveite 

esse momento para mostrar gravuras ou objetos que retratem determinada estação, como por 

exemplo: folhas, flores, frutas, sol, chuva, frio e calor. Apresente para sua criança as lindas 

estações do ano.         

  (Imagem meramente ilustrativa) 



 

Ação 2 

(proposta para 3ª 

feira) 

Link: https://bebe.abril.com.br/familia/15-series-para-criancas-de-ate-2-anos-no-netflix/ 

Estamos no final do inverno; vamos esquentar o frio com uma sessão cineminha?  

Reúna a família e façam uma pipoca bem gostosa para aproveitarem o momento juntos e 

aquecerem os corações! 

Acima tem um link de sugestões de desenhos para nossa faixa etária, aproveitem! 

 

Imagem meramente ilustrativa 

 

Ação 3 

(proposta para 4ª 

feira) 

No nosso kit 3 temos um recurso pedagógico que se chama “Pipa do vento”. Ele nos lembra a 

estação do Outono, que é a estação dos ventos. Esse recurso pedagógico estimula o lúdico, a 

criatividade, as sensações e a expressão corporal das crianças. Excelente para propiciar 

atividades físicas. Acima encontra-se um link com muitas músicas para ouvir, cantar e brincar 

com a “Pipa do vento”, aproveitem! 

 

 

Imagem meramente ilustrativa 

 

Ação 4 

(proposta para 5ª 

feira) 

O inverno também é a estação de alguns tipos de frutas, como: uva, morango, caju, caqui, entre 

outras... Vamos voltar lá atrás na nossa aula sobre “Alimentação saudável” e relembrar a 

importância de consumirmos frutas. Aproveitem as frutas da estação para fazer experimentações 

com sua criança, ela vai amar! Nessa atividade muito gostosa podemos trabalhar texturas, cores, 

sabores, novo vocabulário e incentivo a uma alimentação saudável.  

Vamos brincar de coisa séria de forma deliciosa? 

https://bebe.abril.com.br/familia/15-series-para-criancas-de-ate-2-anos-no-netflix/


 

Imagem meramente ilustrativa 

 

 

Ação 5 

(proposta para 6ª 

feira) 

Converse com sua criança sobre como está o tempo, pergunte se está quente ou frio, sol ou 

chuva, mostre fotos e gravuras que ensinem à criança a diferença entre o quente e o frio.  

Para isso vamos, fazer uma experiência: Pegue uma garrafinha e coloque água morna; e na outra, 

água gelada. Deixe que a criança experimente as sensações, ensinando qual é a água quente e 

qual é a água fria, depois relacione esse novo conhecimento a como está o clima.  

Essa experiência científica irá ensinar os climas específicos de duas estações do ano: 

Inverno/Verão, ampliar o vocabulário da sua criança, trabalhar sensações e novas experiências. 

Aproveitem também para brincarem muito! 

 

 

Imagem meramente ilustrativa 

 

 
OBS.: As atividades sugeridas são uma orientação à família para que esta promova a estimulação necessária e correta à criança, 

considerando-se as características do desenvolvimento dessa faixa etária. 
 

Em caso de dúvida sobre como estimular seu(sua) filho(a), FAÇA CONTATO COM A GENTE! 

 
 

Dicas para a Família 
 
*Esta seção tem como objetivo instrumentalizar a família e deixar orientações para a estimulação prática conforme o 
desenvolvimento esperado para a faixa etária da criança. 
 
 
 

Segue abaixo um post com sugestões para o “Desfralde”, com algumas observações essenciais 
para esse momento tão importante para a vida da criança e da família. Ressaltamos que cada 
criança tem o seu tempo no processo de desenvolvimento e aprendizagem. 



 

 
 

 


