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Queridos pais/responsáveis, espero encontrá-los bem! 

Nesta semana (22 de setembro), inicia uma nova estação do ano, a mais bonita, a 

PRIMAVERA! Isso se deve ao fato de que nela ocorre a floração de diversas espécies de plantas, 

ou seja, nesta estação, as flores estão florescendo e as paisagens enchem-se de cores, deixando 

ruas, campos, parques e jardins com o aspecto alegre e vívido. Essa estação do ano vem depois 

do inverno e antes do verão. 

Para comemorar esta nova estação, vamos realizar as atividades abaixo? 

Primeiramente, vamos ler uma história muito legal, do Bichinho da Maçã, um personagem do 

escritor Ziraldo. 

 

Como atividade prática, as crianças realizarão as atividades abaixo:  

1. Perceber com atenção esta nova estação, observando as flores, as cores, os diferentes 

formatos e texturas. 

2. Utilizando materiais diversos (sucata), confeccionar flores para criação de um pequeno 

jardim. 

 

Abraços, Professor Gilvane P. Leiser 

Telefone para contato: 49 – 9 9840-5894 

As Flores da Primavera, de Ziraldo. 

 

Vocês sabem quais são as quatro estações do ano? 

A primeira estação do ano é o Verão. 

O luminoso Verão. 

Depois vem o Outono. É quanto das folhas começam a cair das árvores. 

E, a seguir, a estação de que eu mais gosto: a Primavera!! 

Aí eu fico na maior alegria! 

Porque eu posso ir passar uns dias numa margarida. 

Ou o fim de semana numa rosa. 

Eu posso passar uma temporada com um narciso. 

Ou passar uns claros dias num lírio. 

Eu posso preferir ir morar numa dália... 

...ou fazer um pouco de turismo numa tulipa. 

Posso perfumar-me todo dentro de um cravo... 

...ou passar luminosas tardes no centro de um girassol. 

E posso ficar pensando que o mundo inteiro é assim: um lindo jardim!! 


