
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/09/2021 SEMANA: 27 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila e Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1-A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 

 

Link da Atividade: https://youtu.be/z8m68AznVr8 - História da sementinha 

Atividade: Dia da árvore (21 de setembro) 

Recursos:  Celular, computador, tablet, área externa (árvores) 

Estratégia: Em um local aconchegante da casa o adulto responsável se sentará 
ao lado da criança, ou com ela no colo e colocará o vídeo da “História da 
sementinha”. Em seguida, converse com a criança e diga para ela como as 
árvores são importantes para o meio ambiente, tanto para os animais, outras 
plantas quanto para nós seres humanos, como no caso as árvores frutíferas.  Em 
seguida vá até a área externa em um jardim ou praça e mostre as variedades de 
árvores que existem nos arredores de suas casas. Tire fotos se possível, de pelo 
menos duas espécies de árvores diferentes. Para quem tem facilidade pode se 
sentar embaixo de uma árvore junto com a criança e deixa-a observar, os 
movimentos das folhas da árvore, se aparece algum bichinho de jardim ou 
pássaros. Para a atividade ficar mais divertida, as professoras da sala também 
compartilharão fotos das árvores próximas de suas casas.  

Observação:  Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos, 

fotos ou descritivo, observando e relatando quais foram as reações das crianças, 

se demonstraram interesse e curiosidade ou não, se conseguiu perceber a ação 

do vento nas folhas da árvore, se demostrou medo ou alegria. 

Curiosidades sobre esta atividade: Hoje, dia 21 de setembro é comemorado 
o dia da árvore no Brasil, com o objetivo de conscientizar a população da 
importância da preservação das árvores, e seu papel fundamental para a vida 
no planeta. Esta data foi escolhida para coincidir com a chegada da primavera, 
a estação das flores, no hemisfério Sul, época em que as cidades ficam mais 
alegres devido às lindas cores das flores. É comum nessa época 
vermos árvores totalmente cheias de flores, como os Ipês e suas mais variadas 
cores.  

 

https://youtu.be/z8m68AznVr8


    
 
 
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 21/09/2021 SEMANA: 27 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana, Simone TURMA: 
Berçário IB 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e 
a apresentação de músicas. 

 
Link do vídeo: https://youtu.be/i2mIkuXPdrU 
A lagarta, o casulo e a borboleta – DoRéMi. 

 
Atividade: Aprendendo sobre a metamorfose da borboleta. 
 

Recurso: Televisão, celular, tablet, notebook, computador. 

 

Estratégia: 

O adulto irá colocar o vídeo sobre a metamorfose da borboleta, explicando para 

ela que um dia a lagarta irá se transformar em uma linda borboleta assim como 

no vídeo. Dance e cante com a criança, se divirtam! 

Registre o momento com fotos e vídeos e descreva como a criança recebeu o 

vídeo sobre a metamorfose da borboleta.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é trabalhar através do lúdico a apresentação da 
transformação da lagarta para a borboleta, a concentração no vídeo e a 
coordenação motora grossa através da dança.  

 

 

 

https://youtu.be/i2mIkuXPdrU

