
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 13 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa. 

 
Data: 02/06/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

                                                     

TEMÁTICA: RECICLAGEM 

                                                                                                                                                      

Estratégia da aprendizagem:  

Reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados. Seu grande objetivo é 

reintroduzi-los na cadeia produtiva a fim de que ainda gerem valor e sejam reutilizados, 

reduzindo-se a produção de lixo, aumentando a preservação dos recursos naturais e melhorando 

a qualidade de vida das pessoas. 

É importante criar nas crianças o hábito do reaproveitamento, então nossa sugestão é montarem 

com seu filho (a) uma pequena horta com diversos materiais que seriam jogados no lixo e ainda 

colaborar com o meio ambiente. Separe os materiais recicláveis que tenha em casa (potes, garrafa 

PET, caixa de ovos, caixa de leite ou suco) todos limpos, terra e alpiste, sementes ou cebolinha, 

coentro com a raiz. 

Incentive a criança a manipular e explorar a terra, te ajudar em todas as etapas do plantio. Podem 

enfeitar os recipientes antes com a criança para deixar o “vaso” mais bonito ainda. 

 

Seguem algumas sugestões:  

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade.    
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Nome do aluno:  Semana 13 
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Data: 02/06/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: CORES PRIMÁRIAS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

BRINCADEIRA: ONDE ESTÁ A COR? 

Primeiramente junto com a criança escolher brinquedos nas cores primárias (amarelo, azul e 

vermelho). Em seguida deixe a criança escolher um brinquedo, pergunte-lhe a cor e peça para que 

procure na casa um objeto da mesma cor. Depois que encontrar um objeto, você pode encorajá-lo 

a procurar um novo e/ou pedir-lhe o nome do objeto. 

Essa é uma maneira simples para a criança aprender as cores e também aumentar o vocabulário. 

 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade.    

 


