
 

 

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: 30/09/2021 
 

Turma: Maternal 
A e Maternal B 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA 
 

 

Desenvolvimento da atividade: Esta semana estamos trabalhando o “Dia da árvore” e natureza. 
Procure um local confortável para conversar, explicando sobre a importância de preservar a 
natureza. Fale também que as árvores nos dão muitos alimentos, por exemplo, a laranja, o limão, 
o abacate, a manga e muitas outras frutas. Outras árvores, porém, dão apenas flores, que 
embelezam a cidade, por exemplo, o ipê amarelo e roxo, a quaresmeira e muitas outras. Na 
atividade de hoje vamos procurar fotos e imagens para mostrar as diversidades das árvores com 
flores nas cidades, peça a mamãe e/ou responsável para recortar e monte uma bonita colagem 
na folha de sulfite. Faça dois cartazes, um com fotos que contenham muitas árvores e outro com 
poucas árvores. 
Materiais necessários: Folha de sulfite, cola, tesoura (sem ponta) e revistas que contenham 
imagens e fotos de cidades arborizadas que possam ser recortadas. 
 
 
 

 
 

 

 

 

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: 30/09/2021 
 

Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA. 

 

Desenvolvimento da atividade: A comemoração do dia da árvore e natureza ajuda as crianças 
de forma lúdica a se conscientizarem a respeito da preservação da natureza... Além de preservar 
e comemorar a existência de nossas árvores, comemoramos pela existência de toda a natureza 
explorando a criatividade, concentração, coordenação motora e muito mais, nesta atividade a 
criança irá fazer uma linda pintura da árvore ou algum objeto da natureza utilizando o cotonete, 
explorando as cores e textura quando estiver seco, no final da atividade quem tiver espaço e 
semente poderá plantar uma árvore com a criança e acompanhar o seu crescimento. Link de uma 
música sobre a importância da árvore para apreciar enquanto realiza a pintura. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCoaHrfz3Ag 

 

 

 

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

 


