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Conteúdos trabalhados: 

*O eu, o outro e o nós 

*Oralidade e escrita 

*Traços, sons, cores e formas 
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Atividades 

Atividade 1: 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/x3ZFTkfUWz4 acesso em 22/04/2020. 

 
 

Atividade 2: 
Dando sequência à experiência ao paladar, nesta atividades, deve ser feita em três etapas. Primeiro, 
levar a criança em frente ao espelho, peça que observe a boca: " como é, para que serve, que 
movimentos podemos fazer com ela emitindo som, e sem som, como podemos brincar de mastigar, 
de boca fechada, de boca aberta, rápido, devagar, etc.". 
Depois avise que irá brincar com olhos vendados, escolha objetos simples que faça parte do 
cotidiano da criança e adivinhar que objetos são sem poder enxergar. 
Na última etapa, prepare um prato de frutas para ser degustado de olhos vendados , para que a 
criança experimente e adivinhe novos sabores. Sugestão: laranja, maçã, morango, banana, uva, 
melancia, manga, mamão, abacaxi. 

 
 

 
Atividade 3: 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/WmE9knwHiI4 acesso em 22/04/2020. 

 

Atividade 4: O outono é a estação que as folhas caem e a temperatura começa a diminuir, em uma 
folha sulfite desenhe várias folhas caídas e pinte-as. 

 
Atividade 5: É outono, é outono, sinto o vento a soprar, traz folhinhas pelo ar e chuva para 
acompanhar, de manhã ao acordar roupas quentes devo usar, o outono traz o frio e não quero me 
resfriar. 
Pesquise em revistas e jornais vestimentas e acessórios adequados para usar no outono, recorte e 
cole em uma folha sulfite. 

 
Atividade 6: O outono também é conhecido como a estação das frutas, pois é nele que a maioria das 
frutas ficam maduras. Aproveitando que estamos no outono, explique a criança a importância das 
frutas em uma alimentação saudável. Recorte de revistas, jornais ou panfletos de supermercados 
imagens de frutas e cole em uma folha sulfite. 

 
Atividade 7: Vamos colorir o outono. 

https://youtu.be/x3ZFTkfUWz4
https://youtu.be/WmE9knwHiI4
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