
 

 

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: 29/09/2021 
 

Turma: Berçário 
IIA e Berçário IIB 

 

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

 

TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA 

 

Desenvolvimento da atividade: Ensinar à criança os cuidados com as plantas e educá-la para o 

respeito ao meio ambiente faz parte do cuidado com nosso planeta. Quase todos nós temos 

plantas em casa, em jardins ou em vasos. Regar, adubar, cortar as folhas são tarefas que 

fazemos para mantê-las saudáveis e bonitas. Incentive a criança para ter interesse e esses 

cuidados. Convide- a para cuidar das plantas de casa com certa frequência e juntamente poderão 

fazer um regador reciclando embalagens e contribuindo para o planeta também. Convide a 

criança a acompanhá-la a cuidar (mexer a terra, tirar folhas secas, entre outros) e a regar as 

plantas. Mostre como encher o pote ou regador, como segurá-lo corretamente, bem como a 

posição correta na hora de jogar a água nas plantas. Quando expressar sua intenção de fazê-lo, 

facilite um regador infantil e dê-lhe o espaço para que realize a tarefa sozinha.  

Segue link como sugestão para aprenderem como fazer um regador ecológico e sustentável, pois 

vamos reaproveitar garrafas descartáveis e usar materiais que tem em casa.  

É fácil de fazer e as crianças e plantas vão amar!!! 

 

 
 
 

 

 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

“TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA”.  
(SONS DA NATUREZA). 

 
                                                     
Desenvolvimento da atividade: "Respeitar uma árvore é garantir a nossa própria existência”. 
 

Para essa atividade precisaremos apenas de uma caixa (vazia) de pizza, ou um acetato (raios-X). 
Assista juntamente com a criança o vídeo abaixo, em um segundo momento assista     
novamente o vídeo utilizando qualquer um dos itens coitados no vídeo para imitarem o barulho do 
trovão e do mar conforme mostrado no vídeo.  
Atenção: A criança deve ter acompanhamento de um adulto. 
Segue link: https://www.youtube.com/watch?v=KdpyIh3qHlM 
 

   

    

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=KdpyIh3qHlM

