
 
 
 

    
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, ROSELI TURMA: 
MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transforma-
ções. 

  
 
 

 
 LINK DA ATIVIDADE 

https://www.youtube.com/watch?v=x94OpBb5Ysg 

 (história dos quatros elementos) 

https://www.youtube.com/watch?v=l235-0q0Sz8 
 (música dos 4 elementos) 

 

 

Atividade:   

História e música sobre “Os Quatros Elementos da natureza”. 

 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet., papel sulfite, giz de cera 

 

Estratégia:  

A criança irá assistir o vídeo onde são abordados os quatro elementos da natureza 

(fogo, água, ar e terra) e após perguntar para a criança quais destes elementos ela 

gostaria de ser e identificá-los, em seguida pedir para que desenhe numa folha. 

Tirar foto ou vídeo e postar no grupo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta atividade tem como finalidade permitir que a criança amplie seus repertórios, 

vivências e experiências naturais, enriquecendo o universo, exercitando os seus direi-

tos e estabelecendo contato com os campos de experiência. As crianças percebem 

suas características, fazem comparações, descobrem e identificam as sensações, 

aprendem sobre a própria existência, o ciclo da vida e a importância de respeitar o 

meio ambiente. 

 

 

 

CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL  

      (Os Quatros Elementos da Natureza)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x94OpBb5Ysg
https://www.youtube.com/watch?v=l235-0q0Sz8


 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: Raquel, Marcely, Jacqueline, Merivania. TURMA:      
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transforma-

ções. 

 
 LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/JYLRw4AjZqI 
A importância de preservar o meio ambiente – Hora do Eric. 
 
Atividade:  Fazer uma coleta seletiva em casa. 
  

Recurso: Celular, computador, notebook ou tablet, duas lixeiras ou baldes para 

colocar o lixo, saco de lixo (sacola) 

 

Estratégia: 

O adulto irá apresentar o vídeo: “A importância de preservar o meio ambiente - Hora 
do Eric”, para criança e conversará sobre a importância da preservação do meio am-
biente, através de mudanças de comportamento no coletivo e individual. Mostre para 
ela como podemos cuidar da natureza (árvores, rios, plantas e animais) e não po-
luir(sujar) o meio ambiente, fazendo uma coleta seletiva em casa; 

1. em uma lixeira ou balde com o saco de lixo a criança irá colocar o lixo comum: 
restos de comida, folhas secas, esponjas velhas, guardanapos sujos, fraldas 
descartáveis, entre outros;  

2. em outra lixeira ou balde com o saco de lixo a criança irá colocar o lixo reciclá-
vel: plásticos (embalagens de shampoo, creme, óleo, etc.), papel e papelão 
(embalagens de produtos, folhas de papel), vidros (de azeitona ou perfumes 
vazios e garrafas), metais (latinhas). 

Separe como for possível o lixo, tire uma foto e envie para nós! 
 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Nessa proposta temos como objetivo disseminar o conhecimento do meio ambiente e 

a importância de sua preservação e utilização de uma forma sustentável, há a neces-

sidade de mudar nossos valores pensando em um mundo mais sustentável para as 

gerações presentes e futuras. Foi em Estocolmo, no dia 5 de junho de 1972, que teve 

início a primeira das Conferências das Nações Unidas sobre o ambiente humano. A 

reunião durou até o dia 16 e congregou vários governos e ONG’s. Por esse motivo foi 

a data escolhida como Dia Mundial do Meio Ambiente. 

 

https://youtu.be/JYLRw4AjZqI
https://www.youtube.com/channel/UCQtifHVBycF2PDsWSgnZ-CQ
https://www.youtube.com/channel/UCQtifHVBycF2PDsWSgnZ-CQ

