
 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 15 

Professores: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 

Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 

Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 

Data: 15/06/2021 

Turmas: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL – MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Escolher um lugar bem aconchegante para fazer a contação da história sugerida “João e o pé de 

Feijão”. Após a história conversar com a criança sobre a importância das plantinhas e dos cuidados 

que temos que ter com ela. A germinação do feijão em algodão é uma forma simples e prática de 

ensinar a criança a observar as fases de crescimento de uma planta. Essa atividade envolverá 

todos da família e, já que estão mais juntinhos nestes dias, a criança será orientada pelo adulto. 

Como plantar: Esse procedimento é muito simples, basta umedecer o algodão, peça para a criança 

colocar dentro do copo e colocar o feijão sobre ele, coloque 2 ou 3 sementes no copo, pois nem 

todas podem germinar. O cuidado básico se resume a levar o copo com feijão para um lugar 

iluminado e cuidar para que o algodão não fique seco. coloque água sempre e aos pouquinhos e 

em três dias as raízes já começam a aparecer.  

                                                                                                      

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

atividade.    

Materiais:  

• Sementes de feijão  

•. Recipiente plástico de preferência reciclável (potinho de 

iogurte, meia garrafa pet etc.), caso não tenha pode ser 

copo descartável. 

• Algodão  

• Água    

 



 

 

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, Rosangela e Vanessa Aline. 

 
Data: 15/06/2021 

Turmas: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

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

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

  

Estratégia de aprendizagem:  

Assistir o vídeo da Turma da Mônica: “Cuidado com o meio ambiente”. Logo após, converse com a 

criança sobre como todos nós, podemos ajudar a preservar o meio ambiente, por não jogar lixo em 

qualquer lugar, não sujar as praias, as praças, nem outros espaços coletivos e não desperdiçar 

nossos recursos naturais (água). Agora, vamos começar a praticar? Separe os materiais que 

tiverem em casa, como: plástico, papel, vidro e metal, em caixas (que podem ser feitas com 

papelão, caixa de leite ou outro tipo de material) nas cores descritas no exemplo abaixo:  

 

 METAL – CAIXA AMARELA 

 PLÁSTICO – CAIXA VERMELHA  

 PAPEL – CAIXA AZUL 

 VIDRO – CAIXA VERDE 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8 

 

  

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

momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8

