
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 15 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo, 
Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana, Eliane, Milene 
e Sarah. 

 
Data: 14/06/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

                  

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL – MEIO AMBIENTE 
“O objetivo de ensinar educação ambiental para crianças é fazer com que elas passem a cuidar da 

natureza como parte da vida delas, em vez de se limitarem a estudá-la.” (Iberdrola.com) 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Essa semana vamos dialogar sobre como preservar e termos conscientização socioambiental, por 

isso vamos assistir e ouvir o conto do vídeo abaixo com muita atenção! Porém, antes sugerimos 

que a criança juntamente com um adulto, dê uma volta pelo lado de fora da casa e olhe ao redor 

(árvores, plantas, animais e água etc.). Logo após sentem-se em um cantinho aconchegante e 

assistam ao vídeo “Meio ambiente”. Em seguida converse com a criança sobre o vídeo assistido 

explicando sobre a conscientização que devemos ter com o meio ambiente, perguntando de cada 

cena assistida. 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=5BSqJAtjML8 

 

 

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

atividade.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=5BSqJAtjML8


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 15 

Professores: Carolina Q., Reinaldo, Gilmar, Silvia, 

Caroline F., Elaine, Eliana e Ilma. 

 

Data: 14/06/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

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

 

Temática: Conscientização Sócio Ambiental – Meio Ambiente 
“Uma criança que aprende, desde cedo, que ela é parte da natureza e não proprietária dela terá uma relação muito 

mais sustentável com o meio ambiente. Ela saberá que precisa jogar o lixo no lugar certo não apenas porque a 

professora mandou, mas porque ela tem responsabilidade com o planeta e porque se ela não fizer isso estará 

prejudicando sua própria casa.” (educaaoinfantil.aix.com) 

Estratégia de aprendizagem:  

Vamos iniciar uma semana, repleta de novas descobertas e sobre a importância de cuidarmos do Meio 

ambiente, valorizando a importância da árvore e da sua preservação, conhecer os tipos de árvores 

existentes dando enfoque nas árvores frutíferas identificando as várias frutas por meio da música: Pomar - 

Palavra Cantada. Após assistir ao vídeo, converse com seu (a) filho (a) a respeito da importância do meio 

ambiente e de sempre cuidarmos e preservarmos, por exemplo, não jogar lixo no chão nas vias públicas, 

rios, parques entre outros, pois um meio ambiente cuidado é bom para saúde e bem-estar. Árvore é um ser 

vivo tão importante para a humanidade, pois sem ela não teríamos ar puro e limpo para respirarmos e muitas 

delas produzem frutos para nossa alimentação.  

Em seguida, reflitam e nos respondam: onde vocês moram existem árvores? Elas são de que tamanho? 

Elas estão bem cuidadas? Oferecem sombra para as crianças brincarem? As árvores que vocês 

encontraram produzem: frutos, flores?  Por que é preciso cuidar da árvore?  Tire uma foto e/ou ilustre em 

uma folha de sulfite as árvores, plantas, flores o meio ambiente ao redor de sua casa! Compartilhe conosco 

suas respostas. 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 
momento da atividade e uma boa diversão. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg

