
    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 09/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 

 

Link da atividade: https://youtu.be/QqsKw-qVIQ8  

Aprenda a fazer um boneco ecológico com a Psicopedagoga Maria C. Lolli.  

 

Atividade: Boneco de Alpiste  

 

Recurso: Meia fina, terra, alpiste, olhinhos e boca. (Enviados no kit de 

recursos). 

 

Estratégia: Hoje a nossa atividade é pura diversão, assista ao vídeo 

explicativo, a criança com a ajuda do adulto pegará a meia e colocará o alpiste 

e por cima a terra, depois dará um nó na parte aberta, em seguida, coloque o 

nó pra baixo em um pratinho e regue-o bem com água (somente a primeira 

vez, nos outros dias regar pouco), depois que já estiver seco cole os olhos e a 

boca, formando assim o rosto do boneco no decorrer dos dias observe se o 

alpiste está crescendo formando então o cabelo do boneco. Durante a 

montagem do boneco observe se a criança apresenta interesse em manipular a 

terra, os alpistes e em vivenciar essa atividade com alegria. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: O boneco cabeça de alpiste vai muito além 

de alguns momentos de diversão para as crianças. Através dele, os pequenos 

aprendem de uma maneira lúdica e simples a importância da água para os 

seres vivos, como funciona a germinação das sementes e o desenvolvimento 

das plantas. O cuidado diário estimula a criatividade das crianças, a exploração 

e, principalmente, atribui a elas a responsabilidade de cuidar de um ser vivo. 

https://youtu.be/QqsKw-qVIQ8


 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:09/06/2021  SEMANA: 14 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice. TURMA: 
Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, Tempo, Quantidade, Relações e Transformações. 

 

 

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=IfJ1z6ahgzk  

As cores das lixeiras da coleta seletiva para reciclagem na educação 
ambiental. 

Atividade: Seu mestre mando. 
Recurso: Celular, computador, caixa, recipientes nas cores correspondentes 
ou sacolas pláticas nas cores correspondentes. 

 
Estratégia:  
O adulto junto com a criança irá assistir ao vídeo “As cores das lixeiras da 
coleta seletiva para reciclagem na educação ambiental”. E logo após o vídeo, 
pegue recipientes que podem ser sacolas, caixa ou potes, se desejarem 
poderão aproveitar os potes confeccionados na atividade anterior, com cores 
referentes as que aparecem no vídeo para que possam melhor fixarem. Com o 
material preparado comece a brincadeira com o comando “Seu mestre 
mandou”, por exemplo, pegar um papel e colocar no local correto, aproveite 
para mostrar a importância de depositar o lixo no local correto preservando 
assim a natureza. Não se esqueça de registrar. 

 
Curiosidade sobre esta atividade:  

Nesta atividade a criança irá aprender sobre as cores e sobre a importância de 

preservar a natureza. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IfJ1z6ahgzk


    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/06/2021                   SEMANA: 14 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia e Marisa TURMA: 
Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas 

                                                                 

 
 
 

Atividade: Desenho da árvore com as mãos 
 

Recursos: Folha sulfite ou caderno, papelão, papel marrom, lápis de cor, papel 

picado, retalhos de tecido, tinta guache, tesoura e cola. 

 

Estratégia: 

Converse com a criança sobre os benefícios de uma árvore para o ser humano 

e o meio. Fale sobre a importância da preservação do meio ambiente. 

Risque o molde da mão da criança em papel marrom ou papelão, para ser o 

tronco da árvore. 

 Peça para a criança pintar de marrom se o molde for feito em folha branca e 

em seguida recorte.  

Use uma folha sulfite ou de caderno como fundo e auxilie a criança colar o 

molde feito.  

Usem a criatividade e façam uma linda árvore utilizando o material que tiver em 

casa para fazer as folhas verdes. Observe a participação da criança, registre 

com fotos ou vídeo e partilhe conosco. 

  

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é incentivar sobre a importância da preservação do 

meio ambiente, auxiliar no desenvolvimento de habilidades como coordenação 

motora, concentração, criatividade, percepção visual, explorar diferentes 

materiais, despertar o gosto pela arte e trabalhar as cores.  

 

 


