
 

 

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: 01/10/2021 
 

Turma: Maternal 
A e Maternal B 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA 
 

 

Desenvolvimento da atividade: Nossa atividade de hoje será uma adaptação da brincadeira 
“Caça ao Tesouro”. Primeiro imprima ou escreve em letra bastão a letra inicial dos nomes dos 
familiares que moram na casa com a criança, utilize o papel que tiver disponível. Apresente cada 
letra para a criança e diga o nome da letra e nome de qual familiar pertence. Após diga para a 
criança que brincarão de “Caça as Letras”, peça que a criança feche os olhos ou vá para outro 
cômodo para que sejam escondidas as letras, com as letras já escondidas peça para a criança 
que as encontre e ao encontrar que diga o nome da letra e o nome de qual familiar a letra 
pertence, de orientações para a criança durante a brincadeira, tais como: está perto/longe, 
quente/frio, frente/atrás... Divirtam-se e compartilhem esse momento conosco através de fotos ou 
vídeos. 
 
 

 
 

 

 

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, Gilmar, Silvia, 
Caroline F, Dinair, Eliana e Ilma. 

Data: 01/10/2021 
 

Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

TEMÁTICA: DIA DA ÁRVORE E NATUREZA. 

 

Desenvolvimento da atividade: Nossa atividade de hoje é uma história sobre a comemoração 

do dia da árvore e da sua importância para o meio ambiente. Em um lugar bem agradável da 

casa convide a criança para juntos assistirem ao vídeo sugerido no link abaixo e depois de 

assistirem a história, finalizem a atividade com um belo passeio ao redor de sua residência, pelo 

quintal observando as plantas e regando com bastante água, para que possam crescer lindas e 

saudáveis enfeitando o ambiente. Esse passeio também poderá ser realizado pelas ruas ou 

praças próximos de casa com uma sugestão de fazer um lindo piquenique ao ar livre debaixo das 

sobras das árvores, enquanto a criança observa a natureza ao redor, o adulto poderá enfatizar 

para a criança sobre o dia da árvore da sua importância para o meio ambiente conforme 

explicado no vídeo. 

Link para assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pRwA2RNMl78 

 

 

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

 


