
 

 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:07/06/2021 SEMANA: 14  

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli. TURMA:  
Maternal A 

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

                                   CONSCIENTIZACÃO SOCIOAMBIENTAL. – Terra. 

 
Atividade: Brincar com terra. 
 
Recurso: Terra, água, recipientes diversos. 

 

Estratégia: 

O adulto responsável irá orientar a criança que a brincadeira será com terra, 

pode ser a terra do jardim, do quintal ou caso não tenha terra em casa, pegue 

um pouco em um recipiente e ofereça para a criança fazer castelos, esculturas, 

comidinhas, carregar a terra no caminhão de brinquedo ou outra brincadeira com 

terra que vocês conheçam e gostem.  

Registre está atividade através de filmagem e envie para o grupo da escola 

juntamente com um breve relato sobre como a criança se sentiu: Ela gostou? 

Teve receio de manipular a terra? 

Observação: Se não encontrar terra pode usar areia. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é manipular a terra para sentir sua textura, e explorar 

suas possibilidades de transformações para criar brincadeiras criativas e 

divertidas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

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

Transformações 

  
Link  :  https://youtu.be/bATA8oanLVo 

Plantando tomates com a professora Jacque. 

 
Atividade: Tomatinho vermelho. 

 

Recurso: Celular, acesso à internet, copinho plástico, uma fatia de tomate, terra.  

 

Estratégia: Essa semana vamos falar sobre meio ambiente e alguns hábitos que 

podemos ter para cuidar do nosso planeta. Hoje a professora Jacqueline nos fala 

sobre a horta caseira que pode ser uma fonte de alimento para muitas famílias.  

Passo a passo: Em um copo plástico adicione terra pela metade, acrescente a 

fatia de tomate e depois complete o copinho com mais terra, molhe com um 

pouco de água e pronto!  

É só aguardar aproximadamente 28 dias para começar a ver as mudinhas de 

tomate.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: A forma mais fácil de começar a sua 

horta em casa é plantando alimentos simples como o tomate ou temperos. 

Assim, rapidamente você terá à mão tudo que mais utiliza nos seus preparos, 

frescos e sem “veneno”! A horta caseira é um tipo de cultivo ideal para quem 

ainda não tem muita intimidade com o plantio ou para quem tem pouco espaço. 
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