
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 14 

Professor: Franceli, Geanne, Marina, Renilda e Roseli. Data: 11/06/2021 Turma: BI A 

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos. 
TEMA: Meio Ambiente. 

ATIVIDADE: Imitando a natureza 

Olá, famílias! 

Brincadeira de imitação é um recurso valioso para realizar com as crianças, pois desenvolve o 

aprendizado em todos os sentidos no dia a dia, como linguagem e a interação social.  

Chame seu filho pelo nome e convide-o para assistir nosso vídeo “Balançam sem cair”. Incentive a 

criança repetir os movimentos sugeridos pelas professoras e explorar as possibilidades corporais.  

Para deixar esse momento bem confortável e feliz, olhe nos olhos da criança e cante a música:  

 

                                                               Lá lá lá lá lá lá,  lá lá lá lá lá lá 

Lá lá lá lá lá lá, lá lá lá lá, lá lá 

As árvores balançam, balançam, balançam.  

As árvores balançam, balançam sem cair. 

A linda flor se inclina, se inclina, se inclina. 

A linda flor se inclina, se inclina sem cair. 

Os passarinhos voam, sim voam, sim voam 

Os passarinhos voam, sim voam sem cair 

Os coelhinhos pulam, sim pulam, sim pulam, 

Os coelhinhos pulam, sim pulam sem cair. 

Lá lá lá lá lá lá,  lá lá lá lá lá  

 

Link do vídeo: https://youtu.be/esflzfK6CKA 
 
Essa atividade tem o objetivo imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.  
 

 
 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 

https://youtu.be/esflzfK6CKA


 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 14 

Professor: Adriana, Andreia, Elva, Lucimar S, Lucimara 

Botelho, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Yolanda, Deise 

e Telma. 

Data: 11/06/2021 Turma: 

 B1-B e B1-C 

Campos de Experiência: O eu, O outros e o nós 

 

                                                                 Tema: Meio Ambiente                                          

Atividade: Conversa sobre Meio Ambiente 

 

Na nossa atividade de hoje vamos aprender como podemos cuidar do Meio Ambiente, o 

responsável vai conversar com a criança que nós seres humanos temos o dever de cuidar do 

meio em que vivemos, explique que assim como a família cuida e protege suas crianças devemos 

agir da mesma maneira com o Meio Ambiente, pois nos proporcionam alimentos, água e que 

precisamos das árvores para um ar mais puro, mencione que somos uma cadeia onde um precisa 

dos outros, assim todos os animais de todas as espécies devem ser preservados, se possível 

leve a criança no quintal de casa para que ela possa observar os pássaros, as arvores, peça pra 

que ela escute e sinta o vento, tudo de maneira que faça a criança a compreender que também já 

tem sua responsabilidade com o meio, ajude-a a cuidar de uma plantinha colocando água ou 

alimentar um animalzinho. 

 

                                     

 

  

 


