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O Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro e é o momento oportuno para a reflexão a 
respeito do desmatamento e da importância da conservação dos recursos naturais. No dia 21 de 
setembro, comemora-se o Dia da Árvore. 

MINHA ÁRVORE 

Materiais necessários: 

 Papéis nas cores: verde e marrom (para copa e tronco) 
 Papéis coloridos (para as flores) 
 Cola líquida 
 Folha sulfite ou de rascunho 
 Lápis 

Como realizar a atividade: 

1. Contorne o antebraço e mão da criança na folha sulfite (conforme imagem) 
2. Ofereça folhas de revista ou rascunhos de papéis coloridos à criança e ajude-a a picar com 

as mãos e em pedaços pequenos e separe os “montinhos” de papel por cores 
3. Ajude a criança a colar os pedacinhos picados no contorno desenhado na folha. 
4. Vá explicando que as folhas da árvore são VERDES... o tronco da árvore é MARROM... as 

flores são COLORIDAS... 
5. Pendure esta linda obra de arte em um local onde todos, inclusive a criança, possam 

admirar! 
6. Compartilhe com as professoras o registro desta atividade! 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O eu, o outro e o nós” 

Atividade     

                                                            Faixa de pedestre 

Estratégia: 

Com uma fita adesiva ou com giz de lousa fazer umas faixas no chão simulando ser a faixa de pedestre. A 
brincadeira será a criança atravessar a faixa. Mas para isso é preciso confeccionar um farol nas cores 
verde e vermelho. Quando o adulto mostrar o verde a criança pode passar, mas quando o adulto mostrar o 
vermelho a criança deve esperar. 

Para fazer um semáforo você pode fazer um bonequinho em uma folha e pintar de verde e outro de 
vermelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


