
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 15 

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

 
Data: 17/06/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Fazer um passeio com a criança no quintal de casa, bosque, parque etc. Pegar uma amostra de 

folhas soltas no chão ressaltando as diferenças em texturas, formas, tamanhos. Colar as folhas 

encontradas na cartolina, folha de sulfite, folha de caderno ou até mesmo no papelão com a ajuda 

da criança. 

DICA: Mesmo que a criança seja muito pequena para realizar a colagem, estimule a segurar os 

elementos, as folhas, terra, grama, explorando o ambiente.  

ATENÇÃO: Fiquem atentos sempre para que a criança não coloque nada na boca ou dentro do 

nariz. 

 

 

  

 

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

foi o momento da atividade. 

 

 

 



 

 

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: 17/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e formas. 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia da atividade: 

A árvore com carimbo das mãos e dos pés. 

Antes de iniciar essa atividade converse com a criança explicando que farão uma linda árvore com 

tintas usando os pés e as mãos. Organize em sua casa um local espaçoso e separe os seguintes 

materiais: tintas guache (ou caseira), pincel, papel sulfite, cartolina ou papelão e lápis. Inicie a 

atividade pintando os pés da criança da cor marrom, pressione junto os pés da criança no papel 

para fazer o tronco da árvore. Para as folhas da árvore, pinte as mãos da criança da cor verde 

pressione a mão da criança no papel ou na cartolina por diversas vezes até formar uma árvore 

cheia de folhas como mostra o desenho abaixo. 

DICA: Coloque a tinta aos pouquinhos na pele da criança, sempre conversando para que ela sinta 

a textura e aos poucos se acostume com a sensação. 

  

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

foi o momento da atividade. 

 


