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TEMA:  DIA DA ÁRVORE/PRIMAVERA 

ATIVIDADE: “PLANTANDO O FUTURO” 

Dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore. Esse dia ficou 
conhecido assim por razão da primavera, a estação das flores, época 

em que as cidades ficam mais alegres devido às lindas cores das 
flores. 

É importante ajudarmos nossas crianças a refletirem sobre nossas 
ações com relação a natureza, pois nossos atos presentes afetarão as 

gerações futuras. 
Desenvolvimento: Para que a criança desenvolva entendimento de que as árvores são importantes para 

nossa vida, explique de maneira prática que algumas são frutíferas e nos dão alimento, caso tenha na 
residência frutas como, laranja ou limão, mostre as sementes delas e explique que essas pequenas sementes 
se transformam na árvore que dará o fruto, (caso não tenha a fruta mostre as imagens no celular).  Explique 

também sobre a importância dela para alguns animais e pássaros, ela da sombra, móveis, etc.  
A sugestão é: plante com a criança, talvez uma muda de outra planta 

que já tenha em casa, ou na casa da vovó, da tia, plante um pezinho de 
feijão, cuide com carinho colocando água em dias alternados, muito 

além de se plantar uma árvore é preciso dialogar com as crianças 
sobre a necessidade de cuidar dela, afinal trata-se de um ser vivo. 
Então, criar um roteiro com momentos em que as crianças possam 

cuidar e interagir com sua plantinha é de extrema importância. 
 
 

 

 

 



 
 

Materiais 

para 

atividade: 

• Pode ser usado um pote vazio, um copo descartável ou corte uma garrafa pet e use a parte de baixo 

• Uma muda de planta 

•  descartável) 

• Água suficiente para molhar  


