
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 31/05/2021 SEMANA: 13 

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

                   SEMANA CONSCIENTIZAÇÃO SOCIO AMBIENTAL  

 
 

Atividade: Poema O Girassol - Vinícius de Moraes e pintura da máscara. 

 
Recurso: Poema impresso, máscara impressa e giz de cera. (Enviados no kit) 

  
Estratégia: O adulto irá apresentar o poema para a criança por meio de leitura, 
após dialogará que o girassol se movimenta acompanhando a luz do sol, em 
seguida, disponibilize o material enviado no kit para que a criança venha colorir 
a máscara de girassol conforme a sua vontade.  
Durante a realização da atividade, observe se a criança presta atenção no 
momento da leitura, se compreendeu o poema e durante a criação da máscara, 
observe como ela segura o giz, os movimentos durante a pintura e se 
demonstra suas opiniões na escolha da cor. 
. 
Curiosidade sobre esta atividade: Crianças que tem um ambiente leitor em 
casa chegam à escola com um vocabulário mais robusto, são mais sociáveis e 
criativas. O ambiente familiar e as experiências que a criança vive em seu dia a 
dia têm grande influência no seu desenvolvimento. O colorir ou pintar é muito 
mais do que uma simples atividade infantil, além de ser uma forma de 
expressão divertida e que agrada a quase todas as crianças, pode considerar-
se uma terapia e, acima de tudo, um exercício que auxilia a aprendizagem e o 
desenvolvimento motor e cognitivo. 
 
 
 
 
 
 
 

https://colorirdesenhos.com/artigos/colorir-qual-sua-importancia
https://colorirdesenhos.com/artigos/colorir-qual-sua-importancia


    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 31/05/2021 SEMANA: 13 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice.  TURMA: 
Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações.  

                  

 
Atividade: Conhecendo o meio ambiente.  
 
Recurso: Celular, folhas, flores e terra. 

 

 
Estratégia:  
O adulto responsável vai convidar á criança para dar uma volta, na rua, 

ou no quintal de casa mesmo, vai conversando com á criança sobre o 

meio ambiente.  

O que é Meio Ambiente? É tudo aquilo que nos cercam, que está ao 

nosso redor.  Nós fazemos parte desse meio ambiente, assim como os 

animais, os rios, a água e os peixes, as árvores e outras plantas.  A 

chuva, o vento, o sol, a montanha, as pedras.  

Durante essa conversa, o adulto pode ir mostrando para á criança, as 

árvores, os pássaros, ouça o cântico dos passarinhos, as cores das 

árvores e flores. Tudo o que faz parte do meio ambiente do planeta 

Terra. Durante esse passeio peça para a criança recolher alguma coisa 

do meio ambiente, para mostrar para os outros moradores da casa. 

Deixe-a coletar o que quiser, como: folhas, flores, ou um pouquinho de 

terra.  

Aproveite para fotografar ou filmar tudo, relate para nós, o que á criança 

falou durante essa conversa sobre o meio ambiente.  

    
Curiosidade sobre essa atividade:  
A proposta dessa atividade é o estimulo dos sentidos humanos, 
reconhecendo texturas, cheiros e sensações, potencializando a criati 

 



    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 31/05/2021 SEMANA: 13 

PROFESSOR: Benilda, Kátia, Marisa, Eliane. TURMA: 
Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade: Videoaula “Coleta Seletiva”. 

 

Recursos: Celular, tablet, computador ou smart tv, separe alguns materiais 

que podem ser reciclados, como papéis, plásticos, vidros e metais. 

 

Estratégia: 

Utilizando os recursos tecnológicos, estimular criança a assistir uma videoaula, 

com a apresentação da professora Marisa, sobre a coleta seletiva com a 

(Paródia do Meio Ambiente: Lixo | Música: O patinho colorido). 

O responsável irá acompanhar a música, e alertar a criança para o tipo de 

material que deverá ser descartado, de acordo com a cor da lixeira. 

Por elas serem ainda pequenas, podemos começar a conscientização por 

alguns materiais, para uma maior facilidade de compreensão e sendo do 

convívio diário da criança como: 

Lixeira Azul: Papel / Lixeira Vermelha: Plástico / Lixeira Verde: Vidro / Lixeira 

Amarela: Metal. 

Observe se a criança se atentou ao vídeo, faça uma pequena brincadeira de 

recolher o lixo como papel e plástico e colocarem na lixeira de casa.  

Poste foto ou um pequeno vídeo no grupo da escola e relate como foi a 

participação da criança durante a atividade. Isso é importante para nossa 

avaliação. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é darmos início a conscientização sobre a 

reciclagem, demonstrando na prática, a importância da contribuição de cada 

um na conservação do meio ambiente. Por meio dessas ações, 

as crianças percebem seu papel como agentes e transformadores do meio e 

reconhecem os efeitos das suas atitudes no mundo em que vivem. 


