
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 28 

Professores: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

Data: 28/09/2021 
 

Turma: Berçário 
IIA e Berçário IIB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA 

 

Desenvolvimento da atividade: O Dia da Árvore é uma data para as pessoas lembrarem-se da 
importância de cuidarmos do Reino Vegetal, protegendo as árvores estamos nos protegendo, 
elas são sinônimos de vida, são grandes produtoras de oxigênio. É um dia importante para as 
pessoas refletirem e aprenderem a respeitar cada vez mais o Planeta, despertando a consciência 
ecológica. 
Com a família reunida a criança assistirá ao vídeo "Contação para o Dia da Árvore", após 
converse com a criança sobre a importância e os benefícios da árvore em nossas vidas, 
pergunte: O que gostaram no vídeo? Quais são as partes de uma árvore? O que as árvores 
fazem de bom para nossa vida? Tem árvores em casa? Pode pedir para a criança desenhar uma 
árvore de acordo com a imaginação dela. 
Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=tE7GnVTiJ-I 
 

 
 
 

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando  
   como foi o momento da atividade. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

 
TEMÁTICA: “DIA DA ÁRVORE E NATUREZA”.  

(PLANTANDO A MINHA MUDINHA). 
             
 
Desenvolvimento da atividade: “As árvores são indispensáveis na natureza por possuírem 
diversas finalidades. Elas auxiliam na purificação e umidade do ar, pois agem como 
seqüestradoras de CO2, capturando gases tóxicos e devolvendo oxigênio para a atmosfera”. 
Vamos trabalhar a importância do início da vida da plantinha e, além disso, incentivar e mostrar 
para a criança o que é a responsabilidade do cuidado certo com a natureza. 
Precisaremos de: caixa de leite vazia e limpa, cortada ao meio (o adulto ou responsável cortará 
com muito cuidado), tinta guache ou a que tiver disponível, pincel ou esponjinha, terra e sementes 
compradas ou que sobram do alimento. 
Comece pedindo para a criança pintar a caixinha de leite utilizando a tinta escolhida, o pincel ou 
esponjinha. Deixe secar. 
Em seguida encha a caixinha com a terra, peça para que a criança faça furinhos na terra com os 
dedos e coloque as sementes dentro do furinho cobrindo com terra. 
Com a criança faça o ritual de umedecer a terra todos os dias. Quando a mudinha crescer, tire-a 
da caixinha de leite e plante em um jardim ou um vaso. 
Você poderá ajudar a criança a fazer plaquinhas de palitos de picolé para identificar a plantinha.  
 

    

 

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

 


