
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

DIA DA ÁRVORE - POEMA/HISTÓRIA 

Nessa semana estamos trabalhando sobre a Educação para 

o Trânsito, contudo, nessa semana temos uma data muito significativa: O dia de Árvore. Sendo assim, 

a proposta da atividade do dia é a escuta de um texto poético por meio de vídeo, em comemoração 

a esse dia. É um poema de autoria de Suerlene Santos. A poesia é o texto escrito ou falado, que 

apresenta ritmos e rimas. É um tipo de texto que atrai muito as crianças, pois, apresenta um caráter 

lúdico que promovem o apreço pela leitura e desperta o interesse pelos textos escritos. A poesia 

mexe com o imaginário da criança, levando-a a expressar desejos, sentimentos, descobrindo que se 

pode brincar com as palavras. 

  Após assistirem ao vídeo, dialoguem com a criança sobre o tema abordado no poema e o que 

ela mais gostou nas imagens. Se possível, como finalização da atividade, propor um passeio em que 

a criança possa visualizar diferentes tipos de árvores e registre esse momento através de vídeo ou 

fotos, sempre enfatizando a importância que o verde tem para os seres humanos, como oxigênio 

para respirarmos, sombra para nos abrigar, flores, frutos e abrigo para os animais. Vale também, um 

abraço ecológico em volta da árvore!! 

 Recursos: Vídeo e área verde 

 Não esqueçam de nos enviar vídeo ou foto da 

atividade. 

                         Link:  https://youtu.be/Mp09-4E9uZc 

                   

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 21/09/2021 SEMANA: 27 

PROFESSORES:  Leila, Rosangela, Sandra, Elisangela, Daniela, Lourdes e 
Maria José. 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://youtu.be/Mp09-4E9uZc


 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: COLAGEM DE FOLHAS NA ÁRVORE 

 

 Nessa semana estamos trabalhando o tema que envolve 

educação para o trânsito, contudo, não podemos deixar passar uma data muito especial: O 

dia da Árvore, 21 de setembro. As arvores em especial nos ajudam a respirarmos melhor e 

é delas que veem os deliciosos frutos que comemos, dentre tantas outras coisas.  Por essa 

razão devemos cuidar bem delas, não jogando lixo no chão, reciclando os produtos que 

podem ser reutilizáveis, economizando a água para não faltar futuramente e tudo isso para 

ajudar não só nossas arvores, mas toda a natureza. 

 A atividade proposta para hoje é reforçar a importância da nossa natureza e os 

cuidados que devemos ter com ela de forma prática e lúdica. O adulto irá levar a criança em 

um lugar que tem alguma árvore, para ela observar e admirar. Em seguida orientará a criança 

a pegar algumas folhas que tenham caído no chão (Secas ou não). Logo depois, pegará uma 

cartolina, kraft ou algum papel grande que tenha em casa, desenhará um tronco de árvore. 

Após, ofereça o desenho do tronco ajude a criança a colar as folhas colhidas, formando a 

copa da árvore para transformá-la em uma linda obra de arte. Enquanto montam a atividade 

converse com a criança sobre os cuidados com as árvores. 

Não esqueça de nos enviar 

fotos do desenho e da 

atividade dos nossos artistas.  
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