
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 28 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria de Lourdes, 
Maria do Carmo/ Cláudia, Cristiana, Eliane, Milene, 
Sarah.                                                                                    

Data: 27/09/2021 
 

Turma: Maternal 
A e Maternal B 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA 

 

Desenvolvimento da atividade: Para dar início ao tema a ser trabalhado, sobre o Dia da Árvore 
e a natureza, sua importância para a vida em nosso planeta, a conscientização de que devemos 
protegê-las, indicamos uma pequena história que conta a trajetória de uma sementinha até se 
tornar uma linda árvore. Sugerimos que assistam com sua criança e depois, se possível, cortem 
uma maçã na presença dela e mostrem as sementes, para ilustrar a história assistida. Caso não 
tenham em casa a fruta, podem pedir para que a criança faça um desenho, representando a parte 
da história que mais gostou. 
Segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=wxyjwhvO2Z0 

 

 
 
 
 

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=wxyjwhvO2Z0


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 28 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar,  
Dinair, Caroline F, Eliana, Ilma. 

Data: 27/09/2021 
 

Turma: Maternal 
C e Maternal D 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
 

TEMÁTICA: SEMANA DA ÁRVORE  
 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Esta semana vamos promover a consciência ecológica, aproveitando a data dia 21 de Setembro que foi 
comemorado o dia mundial da árvore. 
Em conversa com a criança mostrar a importância das árvores para o planeta. E assim sensibilizar as 
crianças para os benefícios da árvore no dia a dia de todos os seres vivos. E os cuidados com o meio 
ambiente. 
Fale o quanto as árvores são essências para o nosso planeta, melhoram a qualidade do ar nos dias secos 
e diminuem a poluição;  além de servir de moradia e alimento para várias espécies de animais e que as 
frutíferas também serve para os seres humanos. 
Mostre a figura da árvore, e em uma folha de papel peça para a criança desenhar um tronco de arvore, 
depois pegue a mão da criança e faça o contorno para que seja a copa da árvore. Instigar a criança a falar 
sobre a árvore e sua importância e ir escrevendo dentro de cada mão. 
 
 

 
 
 

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

 


