
 

 

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: 18/06/2021 

Turma: 
Berçário I A e 

Berçário IB 

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

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Vamos encerrar nossa semana reunindo a família em um ambiente da casa bem confortável e junto 

com a criança assistiam ao vídeo sobre o Meio Ambiente. 

Após assistirem ao vídeo, se possível vamos dar uma sugestão para que realizem a confecção de 

algum brinquedo feito com sucatas que vocês tenham em casa mesmo. 

Utilizem a criatividade e sucatas que tenham em casa, que iriam para o lixo, mas que podem se 

tornar um brinquedo muito bacana, para depois, brincarem juntos. Em seguida fotografe e 

compartilhe conosco, vamos ver quais brinquedos vocês confeccionarão para as crianças poder 

brincar. 

Segue algumas sugestões de brinquedos: 

 

 

 

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: 18/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia da atividade: 

Vamos finalizar nossa semana plantando um pé de feijãozinho.  

O responsável escolherá um lugar agradável na casa ou quintal, providenciar copo descartável, 

potinho vazio de iogurte ou meia garrafa PET, algodão e grãos de feijão. Incentive a criança a 

colocar os feijões no algodão embebido em água e colocar no copo ou potinho. Escolher um local 

para deixar o copo e convidar a criança para acompanhar diariamente o crescimento da planta e 

regar quando necessário.  

 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 


