
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 15 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 

Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 

Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 

Data: 14/06/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL – MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de aprendizagem: 

O mundo atual vem sofrendo sérios problemas ambientais por causa do modo de vida do homem e suas 
necessidades. Por isso, consideramos de suma importância trabalhar o tema com às crianças desde cedo 

incentivando assim, mudanças de atitudes visando um ambiente limpo, agradável e sem poluição. 
 

Para iniciar, faça uma roda de conversa, falando para seu filho (a) que temos duas casas, a casa 
onde moramos com nossa família e outra casa grande que é o nosso Planeta Terra. E por isso, 
não devemos jogar nas ruas papel de balas, embalagens de biscoitos, garrafas pet, porque com às 
águas das chuvas tudo pode ir parar nos rios e mares, causando a morte de animais como os 
peixinhos, tartarugas, golfinhos, baleias e outros animais, se tiver livro ou revistas com essas 
imagens em casa mostre para a criança. Hoje iremos brincar de pescaria com tampinhas de 
garrafas.                                                                                                  
Materiais: Tampinhas de garrafas pet (peixinhos), colher, concha ou peneira, bacia e água.                                                                   

Como fazer: colocar um pouco de água dentro da bacia, as tampinhas (peixinhos) e com uma colher 

ou peneira a criança deverá pescar os peixinhos. Finalize contando com ela quantas tampinhas 

(peixinhos), conseguiu pescar.  

DICA: Demonstre para a criança primeiro como deve ser feito, para que ela possa visualizar. 

 

 

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: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, 
Kelly, Luiza, Rosely / Ana Clayde, Cássia, Kenia, 
Luane, Noeli, Rosângela e Vanessa Aline. 

 
Data: 14/06/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

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

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de aprendizagem:   

Hora da Leitura 

Essa semana, vamos trabalhar um tema muito importante. Falaremos sobre a importância da 

conscientização e preservação do meio ambiente, de uma forma bem gostosa e divertida, as 

crianças desde cedo aprendem novos conceitos e valores e criam senso de cuidado e preservação 

do nosso planeta. Para iniciar essa semana, separamos um livro bem ilustrado, “Amar o mar – Jane 

Prado”. Após a leitura, você poderá representar a história e seus personagens por meio de um 

desenho, deixando uma linda mensagem sobre como devemos amar o mar e assim, preservarmos 

o meio ambiente, não deixando lixo nas praias, jogando lixo ou outros resíduos no chão. 

 

Observação: Enviaremos no grupo dos pais o arquivo do livro em PDF, você pode imprimir, ler 

pelo celular ou computador, como preferir. 

 

 

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

momento da atividade.   


