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(Segunda-feira, 31 de maio de 2021) 

Olá crianças e responsáveis! 

Esta semana, abordaremos a temática: “Conscientização sócio ambiental e 

meio ambiente” e “Certificação embaixador verde”. A consciência ecológica, 

sustentável e responsável, precisa ser cultivada desde a infância para que os 

futuros adultos tomem atitudes favoráveis ao ambiente de forma intuitiva. Nesta 

atividade trabalharemos com a história em desenho animado “A árvore 

generosa” e um jogo da memória sobre a árvore genealógica da família. 

1º MOMENTO 

Neste primeiro momento, assistiremos a historinha infantil “A árvore generosa” 

- desenho animado. 

Vídeo: A Árvore Generosa - 

HistorinhaInfantil/DiaDaÁrvore/VideoAula/VideoLivro/DesenhoAnimado - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l3swWsXUCXs
https://www.youtube.com/watch?v=l3swWsXUCXs


Após o vídeo, faça as seguintes perguntas para a criança: 
 

1. Qual o nome da historinha? 
2. A árvore era generosa com o seu amigo? O que ela oferecia para ele? 
3. Você achou correto o que o Paulo fez com a árvore tirando-lhe tudo o 

que tinha? 
4. O que você pode tirar de lição desta historinha? 

 
 

2º MOMENTO 

Neste momento, vamos brincar de um game de memória sobre a árvore 
genealógica da família? A cada acerto, faça a contagem da quantidade de 
acertos que teve e registre o numeral em uma folha. É só clicar no link abaixo e 
divertir-se com o jogo. 

Link: Árvore genealógica | Escola Games - Jogos Educativos 

 

DEVOLUTIVA 

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade e compartilhe conosco na página 
do Facebook do grupo do Jardim I. 

 

Gratos pelo empenho e participação! 
Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/arvoreGenealogica/?deviceType=computer
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