
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 15 

Professoras: Célia, Dinair, Elaine, Francisca, Goreti, 
Helena, Maria, Mirian, Najara, Renata, Rosângela e 
Tereza.  

 
Data: 14/06/2021 

Turma: 
Berçário IA e 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

TEMÁTICA: Conscientização Sócio Ambiental - Meio Ambiente 
“Uma criança que aprende, desde cedo, que ela é parte da natureza e não proprietária dela terá uma 

relação muito mais sustentável com o meio ambiente.” (educacaoinfantil.aix.com.br) 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos iniciar uma semana com uma temática muito importante e que é fundamental apresentar 

para as crianças desde pequenas, o cuidado com o nosso Meio ambiente. 

Em um ambiente confortável papai e mamãe ou responsável convide a criança para assistir ao 

vídeo com a criança “O Meu Planeta”. Após assistirem ao vídeo, dê uma volta com a criança (pode 

ser no quintal, em um parque próximo de casa, ou pelo bairro), mostre e converse com a criança 

sobre o que veem ao redor, árvores, plantas, flores, animais, o céu e que tudo faz parte do nosso 

planeta, da nossa natureza. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=WbSDX6ZTQRU 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WbSDX6ZTQRU


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 15 

Professoras:  Adriana Serpa, Elisete, Viviane, 
Irani, Juliana Fortunato e Vanuza / Cristiane 
Narcisio, Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e 
Valdinéia. 

 
Data: 14/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

“Uma criança que aprende, desde cedo, que ela é parte da natureza e não proprietária dela terá uma 

relação muito mais sustentável com o meio ambiente.” (educacaoinfantil.aix.com.br) 

 

Estratégia da atividade: 

Vamos iniciar uma semana com uma temática muito importante e que é fundamental apresentar 

para as crianças desde pequenas, o cuidado com o nosso Meio ambiente. 

Primeiramente o responsável deverá levar a criança ao quintal, jardim, parque próximo de casa e 

observar as árvores ao redor, plantas, animais (pássaros, borboletas, joaninhas etc.) enquanto 

incentiva a criança a observar e explorar a natureza ao redor nomeie tudo que apresenta para a 

criança. Em seguida, disponibilize revistas, jornais, livros para que a criança explore e juntos 

procurem imagens do meio ambiente rios, lagos, animais, florestas dentre outros. 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade. 


