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Estratégia de Aprendizagem:  

 HISTÓRIA: O MUNDINHO AZUL 

A atividade de hoje propõe um momento prazeroso 

e lúdico, despertando a imaginação e o conhecimento. 

Escolha um local tranquilo e acolhedor. Convide toda a família para participar. O adulto 

leitor irá narrar a história apresentando as ilustrações, encenando alguns gestos e fazendo 

entonações de vozes. Permita que a criança interaja nesse momento com a história. 

Registre com fotos ou vídeo este momento e nos envie pelo grupo de WhatsApp. 

Observação: Disponibilizaremos a história em vídeo e livro formato PDF 

Link do PDF:  

https://drive.google.com/file/d/1moGBDKzvJeFgdlJmkbU1zfx2Bf6bF8Lx/view?usp=sharing  

Link do vídeo: https://youtu.be/JLQz1-awQ28 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 31/05/2021 SEMANA: 13 

PROFESSORES:  Andrea, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Silvana, 
Zilmara 

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://drive.google.com/file/d/1moGBDKzvJeFgdlJmkbU1zfx2Bf6bF8Lx/view?usp=sharing
https://youtu.be/JLQz1-awQ28
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Estratégia de aprendizagem:  

O MEIO AMBIENTE 

Falar de meio ambiente na educação infantil é essencial 

para a formação de indivíduos responsáveis e conscientes de seu papel 

na preservação do planeta. É na fase da infância que estão descobrindo 

o mundo e suas experiências servirão como base para interagir em sociedade, aprender 

conceitos e valorizar a natureza e o meio ambiente.  

 Com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da preservação 

ambiental, a ONU (Organização das Nações Unidas) estabeleceu o dia 5 de junho como o 

Dia Mundial do Meio Ambiente.  A educação ambiental para as crianças começa muito cedo, 

pois, o destino do planeta está nas mãos delas. Dessa forma, devemos ensiná-las procure 

promover um mundo mais sustentável e melhor para viver, pois os danos causados ao meio 

ambiente vão refletir na sua vida futura. 

 A atividade proposta é assistir ao vídeo sobre os cuidados com o meio ambiente, 

depois conversar sobre as plantas que estão a sua volta, mostrando o seu colorido, sua 

beleza. Entender também a importância da água e da luz solar para o crescimento das 

plantas. Não deixe de colocar pelo menos um vaso de plantas em algum lugar da casa, 

compartilhando os cuidados com as crianças. Isso irá criar um vínculo entre vocês e o meio 

ambiente. 

Link do vídeo: https://youtu.be/mJ8nISBlqvE 

 

 Em seguida, o adulto responsável poderá desenhar ou colar um vaso com retalhos de 

papel na folha de papel. Depois irá carimbar a mão da criança com tinta verde em cima do 

vasinho, representando uma plantinha, com as pontas dos dedinhos carimbar em volta dos 

dedos com tinta colorida, criando as pétalas da florzinha.  Pode ser colorido ou na cor de 

preferência da criança. Utilize tinta guache ou tinta comestível, já disponibilizada nas 

atividades anteriores. ( ou pode fazer o contorno com giz ou lápis, se não tiver a tinta) 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 31/05/2021 SEMANA: 13 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elisabete, Elisângela, Elma, 
Fabiana, Larissa, Vanderlânia e Zeni 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  

https://youtu.be/mJ8nISBlqvE
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 Registre esse momento com fotos e compartilhe no grupo do WhatsApp.  
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