
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 15 

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

 
Data: 15/06/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiências: Escuta, fala pensamento e imaginação.  
 

TEMÁTICA:  CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje vamos ouvir a da história cantada “A história da Sementinha” e após a história que tal propor 

para a criança o plantio de uma semente ou uma plantinha?? 

Separe alguns materiais, tais como: pote de iogurte, sorvete, margarina ou mesmo um vaso, terra 

e sementes. Proporcione e incentive que a criança manipule a terra, explore a textura e incentive a 

te ajudar durante o processo de plantação. Sempre focando na importância da preservação da 

natureza em nossas vidas. 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=z8m68AznVr8 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z8m68AznVr8


 

 

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: 15/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

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

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia da atividade: 

Hora da História- A viagem da sementinha. 

Antes de iniciar a atividade com a criança o responsável deverá escolher um lugar da casa que 

seja confortável, em seguida convidar a criança a sentar ao seu lado. No primeiro momento 

sugerimos que assista ao vídeo com a criança e perceba como ela reage, no segundo momento 

assista novamente enfatizando as imagens e personagens da história “A Viagem da Sementinha”. 

E quando finalizar a história, caso tenha um quintal na casa e com plantas, o responsável deverá 

levar a criança até esse espaço e mostrar que as plantas nascem de uma sementinha, e que elas 

fazem partem da natureza. 

DICA: Vocês podem apresentar a raiz do coentro ou outra verdura que tenham em casa, abrir as 

frutas (maçã, laranja, limão entre outras) e mostrar que dentro tem sementinhas. 

 

Segue o Link para ouvir a história:   

https://www.youtube.com/watch?v=Ri5VW36hPgQ 

OBSERVAÇÃO: Caso tenham o livro em casa ou queiram realizar a leitura em casa, podem procurar ela 

escrita na internet e realizar a leitura para a criança.   

 

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

foi o momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri5VW36hPgQ

