
 

 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL – MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Como nessa semana estamos trabalhando a importância de ensinarmos às nossas crianças desde 

pequenas, sobre porque devemos preservar o Meio Ambiente, porque devemos cuidar uns dos 

outros, da nossa casa, família, dos animais, não só os domésticos, mas também os pertencentes 

a nossa fauna, das plantas, florestas, rios e mares. Oferecemos hoje um vídeo com os personagens 

da Turma da Mônica, no qual eles explicam de uma maneira bem simples, o que podemos fazer 

para cuidar e preservar todos esses elementos, que formam o Meio Ambiente que é onde vivemos, 

a extensão da nossa casa. 

Assistam em família e depois conversem com a criança, sobre o que elas também acham que 

podem fazer para cuidar do Meio Ambiente, sugerimos que montem com a criança uma lista, com 

atitudes positivas e negativas. 

 

Segue o link para assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

  

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: 15/06/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 15 

Professores: Carolina Q., Reinaldo, Gilmar, 

Silvia, Caroline F., Elaine, Eliana e Ilma. 

 

Data: 15/06/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL – MEIO AMBIENTE 

  

Estratégia de aprendizagem: 

Iniciaremos o dia de hoje assistindo ao vídeo da história “Mundinho”, converse com a criança sobre 

o mesmo, lembrando-se dos momentos em que o "mundinho" ficou triste e também quando ficou 

feliz. 

Numa folha de caderno de desenho ou universitário, desenhe o "mundinho" grande (pode fazer 

apenas um círculo) e pinte de azul. O desenho deve ter olhos nariz e boca, carinha feliz. Em 

seguida, diga à criança que precisamos encontrar em revistas ou jornais, imagens para recortar e 

colar no "mundinho", mas são coisas que vão deixá-lo feliz. 

 

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=NArsMgU4s-o 

 

OBSERVAÇÃO: Caso tenham o livro em casa ou queiram realizar a leitura em casa, podem procurar ela 

escrita na internet e realizar a leitura para a criança. 

 

 

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=NArsMgU4s-o

