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

 

TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA 

 

 

Desenvolvimento da atividade: Hoje iremos iniciar nossa atividade com uma roda de conversa. 

Em um lugar aconchegante o adulto irá falar para a criança que as árvores são o maior 

patrimônio ambiental que existe no campo e nas cidades, pois elas abrigam os pássaros, que 

espalham às sementes e comem os insetos. Elas dão flores, frutos e sombra diminuindo assim a 

temperatura. As árvores também trazem inúmeros benefícios para à saúde. Elas absorvem o gás 

carbônico (CO2) e libera oxigênio, melhorando a qualidade e umidade do ar que respiramos. Por 

isso devemos cuidar bem das árvores, plantas, aves e animais. E para completar que tal fazer 

uma atividade! “À árvore de carimbo das mãos”.       

Material: Folha de papel e tinta guache.  

Faça na folha de papel o contorno da mão da criança como segue no desenho abaixo, depois 
molhe as pontas dos dedos na tinha guache e pinte a árvore. 
 

 
 
 

 

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: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 
TEMÁTICA: “DIA DA ÁRVORE E NATUREZA”.  

(A MARGARIDA FRIORENTA).  
 
 
Desenvolvimento da atividade: “A contação de histórias é uma forma lúdica de transmissão de 
conhecimento e um poderoso estímulo à imaginação.” 
Assista junto com a criança a história abaixo, “A Margarida Friorenta”, em seguida, utilizando 
copinhos descartáveis, tinta guache e pincel ou canetinha, convide a criança para confeccionarem 
uma margarida. 
Permita que a criança corte o copinho descartável utilizando uma tesoura sem ponta e sob a 
supervisão de um adulto responsável ou comece e peça para a criança terminar utilizando os 
dedinhos exercitando assim a coordenação motora fina, como nas imagens abaixo. 
Feito isso peça para que a criança pinte o centro da margarida utilizando o pincel e a tinta guache 
ou poderão colar um círculo colorido retirado de papeis ou revistas. 
Também poderão utilizar outros materiais para confeccionar a Margarida Friorenta, como papel 
sulfite, folhas de revista, cartolina ou o que a imaginação permitir. 
Link da história: https://www.youtube.com/watch?v=yeO8D6Am94M 
 

    

 

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