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Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: DIA DA ÁRVORE - REGANDO A VIDA! 

 

Nessa semana vamos trabalhar o tema “O trânsito do meu mundo”, 

porém, hoje temos uma data muito significativa que não pode deixar de ser lembrada: Dia 

21 de setembro – Dia da Árvore! 

 Ter vasos com flores e plantas em casa não é apenas uma tendência de decoração, 

as árvores então dão um toque especial em nossa vida. Além de melhorar a qualidade de 

vida de toda a família, o cuidado e a convivência com eles podem ensinar muito. Para a 

criança, ter a rotina de observar o verde é quase uma aula de Biologia. Elas ficam encantadas 

quando nasce um broto, sai uma folhinha ou cresce uma flor. Tamanha é a importância das 

árvores que possui até um dia para ser comemorado!!! 

Sendo assim, para comemorarmos juntos, envie no grupo de WhatsApp um vídeo ou 

foto das crianças cuidando das plantinhas ou árvores. Vale usar o regador, um copo ou 

vasilha para jogar água nas plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 20/09/2021                       SEMANA 27 

PROFESSORAS: Andréa, Antônia, Iara, Janaína, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: PASSEIO DE MOTOCA OU 

CARRINHO  

 

 No dia 25 de setembro é comemorado o dia nacional do trânsito, com o objetivo de 

conscientizar sobre os cuidados básicos que todo motorista e pedestre deve ter no trânsito. 

Essa data foi criada a partir da criação do código de trânsito brasileiro, em setembro de 1997. 

As crianças não são motoristas, mas devem aprender desde cedo sobre as leis de trânsito, 

afinal elas são passageiros, pedestres e ciclistas, e, ao conhecerem sobre a disciplina e a 

segurança no trânsito irá contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e 

responsáveis. 

 A proposta da atividade é brincar de dirigir usando motoca ou carrinho, simulando um 

motorista no trânsito.  O adulto responsável deverá escolher um lugar seguro e apropriado e 

deixar a criança explorar o espaço, pedindo para ela buzinar, parar e seguir em frente. 

Durante a brincadeira converse com as crianças sobre os 

cuidados no trânsito. Ao passear de motoca/ carrinho as 

crianças desfrutam de uma sensação de independência, 

mantendo o corpo em movimento, estimulando a atenção, 

disciplina, concentração e aventura. 

Registre esse momento com fotos e vídeo e compartilhe no 

grupo do WhatsApp.  

Vídeo sugerido: https://youtu.be/-yGoFKqJjTU 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

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

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elisabete, Elma, Fabiana e 
Vanderlânia 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e nós  

https://youtu.be/-yGoFKqJjTU

