
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 14 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 08/06/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
  

 
2ª Atividade da semana - Passeio ao ar livre- observando a natureza 

 

Objetivo: Estabelecer contato com a natureza, educar as crianças com valores – amor à 

natureza.  

 

Como fazer: A brincadeira é simples, leve a criança na área externa da casa e deem uma volta 

no quintal ou na rua próxima de casa, onde tenham: árvores, flores e folhas. Realize um passeio 

com a criança, colha algumas dessas folhinhas e florzinhas e leve para casa, higienize para tirar a 

sujidade e deixe a criança manusear para que possa sentir a textura, observe a reação que irá 

esboçar.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 14 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Elizete, 
Maria, Nayara, Vera e Roseli. 

Data: 08/06/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

Terça-feira: 08/06/2021 

Tema: Meio Ambiente 

Atividade: Crescimento da Semente 

Essa atividade proporcionará a criança noção do que é necessário para o crescimento de uma árvore 

e plantas, começando a entender o meio ambiente em que ela está inserida. 

Desenvolvimento: 

 Após, assistir o vídeo e pontuar enquanto assiste com a criança o processo de crescimento da 

semente, comente o que ela precisa para crescer e juntas cantem a música. Em seguida, se possível, 

realize o plantio de uma semente ( pode ser um grão ou a semente de alguma fruta que tenha em 

casa), em um vaso ou espaço no quintal e explicar que terão que esperar alguns dias para ver o 

crescimento, caso não seja possível apresente uma planta já crescida, utilizando a música da 

sementinha para explicar como aquela planta se desenvolveu. 

Link do vídeo para realizar a atividade: https://youtu.be/AVV7yNDoLUA 

 

 

 

https://youtu.be/AVV7yNDoLUA

