
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 28 

Professores: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata e 
Tereza/ Francisca, Goreti, Mirian, Najara, Rosângela 
e Luci Ana. 
 

Data: 01/10/2021 
 

Turma: 
Berçário I A e 
Berçário IB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 

 

TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA 

Desenvolvimento da atividade: 
O responsável irá conversar com a criança sobre a importância das árvores, da natureza e a 
preservação do meio ambiente. Dizendo para a criança que é através da natureza que 
conseguimos respirar ar puro, e que não devemos cortas as árvores e nem jogar lixo na natureza. 
Desta forma vamos praticar essa reflexão convidando a criança a plantar algumas sementes, 
utilizando materiais reciclados. Podem ser em uma garrafa em PET ou copo o que tiver disponível 
em casa. Colocar as sementes escolhidas, que podem ser de flores, de árvores, feijão, etc., o 
importante é que eles coloquem a mão na terra e todos os dias coloquem água na plantinha. 
Observação: se não tiver espaço em casa, coloque algodão molhado num potinho de plástico ou 
copinho descartável e um grão de feijão ou girassol para que a criança acompanhe o 
desenvolvimento da plantinha. 
 

 
 

      

 

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando  
   como foi o momento da atividade. 

 

 

 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 28 

Professores: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata e 
Tereza/ Francisca, Goreti, Mirian, Najara, Rosângela 
e Luci Ana. 

Data: 01/10/2021 
 

Turma:  
Berçário IC e 
Berçário ID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

 

TEMÁTICA: ÁRVORE E NATUREZA. 

 

Desenvolvimento da atividade: 
Para essa atividade o responsável vai precisar separar tinta guache, pincel ou rolinho, cola, 
recortes de papel e uma folha de sulfite ou outra folha que tenha em casa.  
Primeiro pinte a mão e o antebraço da criança como exemplo na imagem abaixo e carimbe na 
folha escolhida e espere secar. Enquanto espera a folha secar, peça para criança rasga pedaço 
de papel para representar as folhas da árvore e cole no tronco da árvore. Agora use a sua 
criatividade para decorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando  
   como foi o momento da atividade. 

 


