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Turma: Berçário 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA 

 

Desenvolvimento da atividade: Vocês já viram uma árvore triste? A árvore da história de hoje 

está muito triste, será por quê? Vamos descobrir? 

Em um lugar aconchegante da sua casa convide seu filho (a) para juntos fazerem a leitura do livro 

"A história de uma árvore" de Anabela Marques, disponível em PDF no grupo da sala. Após a 

leitura faça questionamentos a criança sobre a história, exemplo:  Podemos tratar mal as árvores  

como fez o menino da história? O que aconteceu quando a árvore ficou triste? Entre outros.  

Conscientize seu filho (a) que devemos preservar a natureza para continuarmos recebendo tudo 

que ela nos oferece de melhor, a começar pelo ar que respiramos. 

 
 
 

             
 

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando  
   como foi o momento da atividade. 
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TEMÁTICA: “DIA DA ÁRVORE E NATUREZA”. (ÁRVORE DO SABER). 

“Faz oxigênio, faz sombra e faz falta. Preserve a natureza!” 
 
Desenvolvimento da atividade: Converse com a criança e explique que no dia 21 de setembro 
comemoramos o dia da árvore. Fale também a respeito da importância da preservação de um dos 
bens mais preciosos que a humanidade possui. 
Procure conscientizar a criança sobre a preservação não só das árvores como da natureza em si, 
com atitudes que trazem benefícios para as mesmas. 
Em seguida separe papel Kraft, cartolina, papelão ou o que tiverem em casa, tinta guache verde e 
marrom (caso não tenham a tinta verde poderão fabricar misturando tinta azul e amarela 
conforme já ensinado), caneta marcadora e pincel ( ou o que tiver disponível em casa). 
Com a caneta marcadora ou o que forem utilizar, faça o desenho do tronco de uma árvore no 
papel Kraft que escolheu. Use todo o papel e faça galhos e ramificações na árvore. Peça para a 
criança decorar o tronco e os galhos com tinta guache marrom, em seguida molhe a mãozinha 
dela na tinta verde e vá carimbando fazendo a folhagem da árvore. 
No final poderão escrever uma linda frase sobre o dia da árvore e fixar a atividade em um canto 
da casa. 

 

 

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

 


