
    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 11/06/2021 SEMANA: 14 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

 

 

Atividade: Medalha de embaixador verde. 

 

Recurso: Circulo (medalha), papel crepom e cola (materiais enviados no kit de 

recursos). 

 

Estratégia: Como nestas duas semanas trabalhamos o meio ambiente, 

faremos a medalha de Embaixador Verde. No kit de recursos, o adulto pegará 

o papel crepom e junto à criança rasgará em vários pedacinhos e depois farão 

bolinhas (observar se a criança não colocará os papéis na boca), após colará 

as bolinhas verdes na parte em que estará sem pintar do papelão, esperar 

secar e a criança usará a medalha. No decorrer da atividade observe se ela 

consegue rasgar o papel com facilidade ou precisa de auxílio, se saberá fazer 

bolinhas e colá-las no espaço sem pintura. Não esqueça que durante o 

processo de fazer as bolinhas gravar um vídeo e depois tirar uma foto com a 

criança e sua medalha e nos enviar no grupo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta atividade de colagem de bolinhas de 

crepom auxilia no desenvolvimento de habilidades como a coordenação motora 

fina, concentração, criatividade e percepção visual. 

 

 

 

 

 



 
 
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 11/06/2021 SEMANA: 14 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

 
     Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=5_wryl3zT94 

Pé de feijão – Hélio Ziskind 
 

            Atividade: Plantando feijão. 

 

Recurso: Um copo descartável, um pouquinho de algodão ou um 
punhado de terra, (03) três sementes de feijão e água. 
 

Estratégia: Vamos assistir ao desenho indicado, com à criança, vamos 
cantar juntos o refrão da música. Após o desenho, vamos conversar 
com à criança, lembrar que fomos lá fora, para ver o meio ambiente, a 
natureza. Vimos também que é preciso preservar o meio ambiente, não 
podemos jogar lixo em qualquer lugar, lugar de lixo é no lixo. É preciso 
preservar as árvores, as plantinhas. Vamos então convidar à criança 
para plantar feijão.  
Coloque dentro do copo, terra ou algodão, as sementes de feijão, depois 
cubra as sementes com algodão, ou uma camada fina de terra. Coloque 
um pouquinho de água para umedecer a mistura. Deixe o copinho, um 
pouquinho lá fora na luz do sol, relembre com à criança a importância da 
luz solar e da água para o desenvolvimento das plantas. Acompanhe a 
brotação do feijão com à criança.  
Compartilhe conosco a reação, a descoberta  e as curiosidades da 
criança com a plantinha que esta desenvolvendo.  
 
 

        Curiosidade sobre essa atividade:  
A plantação de feijão cresce rapidamente é de forma rasa, possibilitando 
á criança a observar a transformação da semente, o princípio do ciclo da 
vida de uma planta e a necessidade de elementos essenciais, nutrientes, 
água e luz.  
Essa atividade possibilita o desenvolvimento da oralidade, a 
coordenação motora, a imaginação, a curiosidade, despertando o 
sentimento de cuidado com a mãe natureza.  
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5_wryl3zT94


    
 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:11/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSOR: Benilda, Kátia, Eliane e Marisa. TURMA: 
Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

  

 
                                                                                                  

Atividade: Horta no vaso divertido. 

Recursos: Material concreto retirado com antecedência na escola: Alpiste, 

muda ou semente da sua preferência, terra, pazinha ou colher e água para 

irrigar. 

Estratégia: Através da horta é possível trabalhar a realidade e aproximar os 

alunos sobre questões do meio ambiente. Para isso podemos iniciar uma 

pequena horta em casa, utilizando materiais reciclados.  

Como que fazer: Utilizando o material concreto que foi retirando na escola 

“Vasinho Divertido”. Use uma pazinha ou colher e auxilie a criança a colocar 

terra no vasinho, agora é só espalhar o alpiste ou semente escolhida. Coloque 

um pouco mais de terra e mantenha sempre molhado. Deixe que a criança 

tenha contato com a terra e a água, experimentando novas texturas. 

Crie uma rotina de observação, leve a criança para ver o crescimento da planta 

e relate o que está acontecendo, peça ajuda da criança para molhar a mudinha 

sempre que necessário. 

DICA: Na foto acima foi plantado manjericão que é muito resistente. Também 

fica bom plantar cebolinha, salsinha, hortelã ou alecrim... Uma atividade 

saudável e educativa que os pequenos vão amar cultivar.  

Curiosidade sobre esta atividade:  

A proposta da atividade é trazer noções de sustentabilidade, incentivar o 

cuidado com a natureza, e através da observação diária incentivar a 

alimentação saudável.  


