
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 10/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, ROSELI TURMA: 
MATERNAL A 

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

  

                                
LINK DA ATIVIDADE https://www.youtube.com/watch?v=IC0wpVGBhrg 

A importância da árvore - Video Educativo 
 

Atividade: Plantio de uma árvore. 

 

 Recurso:  Vaso, terra, água, sementes diversas, ou muda de alguma planta que 

tiver em casa. 

  

Estratégia: Junto com o adulto a criança irá plantar sementes ou muda de uma 

árvore. 

Primeiro preparando a terra que a muda ou a semente será colocada, tem que 

ser terra adubada não pode ser areia. 

Em seguida escolher um vaso bem bonito ou se tiver um espaço no quintal onde 

pode colocar diretamente no chão. 

A criança com auxilio do adulto irá colocar a muda ou a semente no local, colocar 

terra por cima ou em torno da muda e regar. 

E sempre a criança pode cuidar da muda irão crescer juntos e assim se tornando 

um “EMBAIXADOR VERDE” simbolizando a comemoração “MEIO AMBIENTE”  

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade conscientizar as crianças sobre a importância 

da preservação do meio ambiente através do plantio de árvores, despertar a 

consciência ecológica, conscientizar da importância das árvores para a nossa 

vida e desenvolver a coordenação motora e a criatividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=IC0wpVGBhrg


 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 10/06/2021 SEMANA: 14 

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

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

  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=SNdCjrCas7Y 

Jogo da velha - Professora Raquel. 

 

Atividade: Jogo da Velha. 

 

Recurso: Esse recurso foi fornecido pelas professoras, você pode retirar na 

escola ou confeccionar, utilizando: papelão, canetão, fita adesiva, tampinhas e 

tesoura.  

 

Estratégia: Seguindo com a semana do meio ambiente, hoje com a Professora 

Raquel vamos aprender a fazer um jogo muito conhecido de uma forma 

diferente. O Jogo da velha com papelão é uma ferramenta pedagógica em 

material concreto para facilitar a jogabilidade para a criança pequena. O objetivo 

é a diversão! A compreensão das regras vai variar de criança para criança, o 

mais importante é que ela perceba que o jogo demanda concentração.  

 

REGRAS :No modo básico do jogo, participam duas pessoas, que jogam 

alternadamente, preenchendo cada um dos espaços vazios. Cada participante 

deve usar um símbolo (X ou O). Vence o jogador que conseguir formar primeiro 

uma linha com três símbolos iguais, seja ela na horizontal, vertical ou diagonal 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Nessa proposta a criança aprende a ganhar 

e perder interagindo com a família, desenvolve a atenção, coordenação e 

concentração de uma forma lúdica e divertida. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SNdCjrCas7Y

