
 
ESCOLA:ESTÂNCIA DELFIS 

NOME DO ALUNO: DATA:20/09/2021 SEMANA: 27 

PROFESSORA: Renata da Silva Brandão TURMA: Mini 

Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS” “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” “ESPAÇOS, 
TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os 
adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, entre outros. (EI02EF01) 
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos 
e opiniões. (EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de 
plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 
 

21 de setembro – Dia da Árvore 

 

O Dia da Árvore é comemorado no 
Brasil em 21 de setembro e tem como 
objetivo principal a conscientização a 
respeito da preservação desse bem 
tão valioso. A data, que é diferente em 
outras partes do mundo, foi escolhida 
em razão do início da primavera, que 
começa no dia 23 de setembro no 
hemisfério Sul. 

 

Vídeo: A árvore sem folhas - https://youtu.be/hqPeQkep6W4  

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/primavera.htm
https://youtu.be/hqPeQkep6W4


 

Roda de conversa: Qual a importância da árvore? 
A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais 
importantes riquezas naturais que possuímos. As diversas espécies 
arbóreas existentes são fundamentais para a vida na Terra por que: 

• Aumentam a umidade do ar graças à evapotranspiração; 

• Evitam erosões; 

• Produzem oxigênio no processo de fotossíntese; 

• Reduzem a temperatura; 

• Fornecem sombra, frutos e abrigo para algumas espécies animais. 

 

Atividade: Cole bolinhas de papel crepom na árvore  

Materiais: 

✓ Papel crepom na cor verde 

✓ Cola 

✓ Folha em branco ou impressão da atividade 

 

Desenvolvimento: Peça para a criança picar o papel crepom em 

pedaços pequenos, depois fazer bolinhas para a colagem na árvore. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/umidade-relativa-ar-ur.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/erosao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/fotossintese.htm
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