
 

 

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: 18/06/2021 

Turmas: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL – MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de aprendizagem: 

MATERIAIS: Elementos da Natureza (folhas, gravetos, pedras, conchinhas, terra, areia, caroços 

de manga, sabugo de milho, etc.), tesoura, cola, tinta (que poderão fazer natural com urucum, 

folhas, açafrão, etc.) ou o que tiver em casa.  

ATENÇÃO: Essa atividade por conter objetos pequenos deve ser sempre supervisionada para que 

não possam ser engolidas. 

Vamos finalizar nossa semana brincando de Caixa dos Tesouros!!! Brincar em contato com a 

natureza é fundamental para o desenvolvimento integral infantil, possibilita o exercício da 

imaginação e estimula a criatividade, diferente do que os brinquedos prontos oferecem. 

Separem uma caixa ou cesto e junto com a criança busquem elementos naturais que possuem no 

quintal de casa ou até mesmo em um vaso.  Um pouquinho da natureza dentro de uma caixa vira 

um tesouro para os pequenos explorarem e sentirem as diferentes texturas. Permita que a criança 

valorize os elementos naturais, trabalhando a exploração tátil e visual, deixe que manuseiem os 

elementos durante a semana e observem as mudanças ocorrendo, como as folhas que vão 

secando, os galhos de árvores que vão se partindo, as pedras que fazem barulho ao se chocarem 

com outras, etc. Ao final deixem criarem uma obra de arte com os elementos. 

 

                                                        

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, Rosangela e Vanessa Aline. 

 
Data: 18/06/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

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

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de aprendizagem:  

PLANTANDO FEIJÃO  

A atividade de hoje é bem divertida e a criança poderá realizar com auxílio de um adulto. Esse 

experimento, incentiva a criança a ter cuidado e o contato com a natureza e o meio ambiente, além 

disso, essa atividade permite que a criança observe e acompanhe todas as fases de 

desenvolvimento de uma semente, até que ela se torne uma linda plantinha.          

Então, vamos lá? Incentive a criança a colocar um pedaço de algodão forrando o fundo de um 

potinho ou recipiente que tiver em casa (pode até ser um potinho reciclável, sob o algodão 

adicionem 2 ou 3 grãos de feijão, molhe com um pouquinho de água e após, colocar em um lugar 

bem arejado e iluminado.  

Observação: Não deixar o algodão secar, umedeça todos os dias com um pouquinho de água. 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

 


