
 

 

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: 16/06/2021 

Turmas: 

Maternal A / 

Maternal B 

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

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Durante essa semana estamos aprendendo a respeitar e cuidar do meio ambiente. Por isso hoje 

nós iremos plantar e acompanhar a germinação das sementes que vamos plantar num vaso ou 

qualquer outro recipiente que possa ser usado como vaso, tais como potes de manteiga, sorvete 

ou garrafa PET, faça pequenos furos para colocar as sementes. Peça para a criança colocar um 

pouco de terra até a metade, coloque as sementes e regue um pouquinho, mas sem exagero, cubra 

com o restante da terra. Solicite sempre quando perceber que a terra está muito seca que a criança 

regue com um pouco de água e acompanhe as etapas de germinação. Quando a planta estiver 

maior, transfira para um pequeno jardim e mantenha os cuidados. Durante a atividade, explique a 

importância de cuidar do meio ambiente.  

 

Material necessário: Pode ser usado vasos, garrafas PET, copos plásticos limpos, caixinhas de 

leite ou qualquer outro material que possa ser usado como vaso, um pouco de terra e sementes 

variadas, pode ser girassol, feijão, alpiste o que estiver de mais fácil acesso. 

 

 

 

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 

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

Caroline F., Eliana, Elaine e Ilma. 

 

Data: 16/06/2021 

Turmas: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL – MEIO AMBIENTE 

Estratégia de aprendizagem:  

Nessa atividade vai estimular o conhecimento sobre o Meio Ambiente, esse assunto que é de suma 

importância e se faz necessário que seja desenvolvido com nossas crianças desde pequenas para 

que elas sejam cada vez mais conscientes dos cuidados e a preservação. Isso fica melhor ainda 

quando atrelamos conhecimento e diversão, porque é brincando que se aprende. 

Com auxílio dos pais e /ou responsáveis, deem uma voltinha em algum lugar com árvores e 

natureza (quintal de casa) para coletar o que encontrar caído, lembrando que não é preciso arrancar 

as plantinhas de seu habitat. Observem se há folhas, flores secas, sementes caídas pelo chão, 

gravetos, pedrinhas dentro outros materiais da natureza (cuidado e atenção ao manusear alguns 

objetos que encontrarem para evitar acidentes). Lave o material e deixem secar e faça uma 

escultura com os materiais que vocês encontraram. 

 

Obs. Não é preciso colar em folha de sulfite, simplesmente monte em uma base (mesa) deem 

um nome e tire uma foto para registrar como ficou a “obra de arte”. 

 

 

   

 

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

como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 

 


