
 

 

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: 28/09/2021 
 

Turma: Maternal 
A e Maternal B 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA 
 

 

Desenvolvimento da atividade: Hoje faremos uma árvore muito especial, a árvore da amizade, 
inicie com uma roda de conversa perguntando para a criança quais são seus melhores amigos, 
após em uma cartolina, papel Kraft ou o papel que tiver em casa desenhe o tronco da árvore, em 
seguida faça o molde da mão direita da criança (com tinta ou com papel colorido) e de seus 
amigos, caso não seja possível o contato com o amigo, faça a impressão da mão dos familiares, 
nomeie cada mãozinha, realize a colagem e monte a árvore, deixe exposto em um local de fácil 
visualização para a criança. 
 
 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

  



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 28 

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

Data: 28/09/2021 
 

Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Esta semana é dedicada a data 21 de Setembro que foi comemorado o dia mundial da árvore. É 
fundamental plantar a semente da consciência ambiental na criança, e assim contribuir para o 
desenvolvimento de cidadãos conscientes que são agentes ativos na preservação e na 
construção de um futuro melhor para o nosso planeta. 
Lembre-se que o nosso mecanismo de aprendizagem acontece por meio da repetição. Seja por 
meio da fala ou por atos. E quanto maior as experiências proporcionadas melhor serão as 
experiências vividas. 
Questione se existem árvores na sua casa ou no entorno. 
Aproveite para andar na vizinhança e procurar e colher pedaços troncos ou galhos e folhas no 
chão. Leve para casa pegue uma folha de papel e peça para a criança colar igual a figura abaixo. 

 

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

 

 

 

 


