
 

ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno: Semana 27 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 20/09/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 
 

 

 

1ª Atividade da semana – Brincadeira Cantada 

 
 

Objetivo: Esta atividade auxilia o desenvolvimento da oralidade, atenção, coordenação motora, 

entre outras. 

 

 
Como fazer: Nesta atividade você vai ouvir junto com a criança o áudio da professora, segue o 

link https://drive.google.com/file/d/1FD_TFDrMM7T-tJRMRtnmjAc8yF59Hprc/view?usp=sharing e 

interagir, cantando e fazendo os movimentos. No primeiro momento, para aprender a letra você 

vai ouvir e cantar a música. Em seguida você vai cantar e imitar o balanço da árvore, o inclinar da 

flor, o voo do passarinho e o pular do coelhinho. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1FD_TFDrMM7T-tJRMRtnmjAc8yF59Hprc/view?usp=sharing


 

 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 27 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Elizete, 
Vera e Roseli. 

Data: 20/09/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós e Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

 
Tema: Dia da Árvore / Trânsito 
Segunda-feira: 20/09/2021 
Atividade: Móbile Externo 
Dia 21 de setembro é comemorado o dia da árvore. Esse dia ficou conhecido assim por razão da 
primavera, a estação das flores, época em que as cidades ficam mais alegres, devido às lindas cores 
das flores. As árvores são importantes para nossa vida, pois fornecem o ar, frutas e remédios. 
Também nos fornece sombra e madeira para construção de casas, móveis e celulose para a 
fabricação de papel. 
Através dessa atividade o (a) aluno (a) fará descobertas e poderá explorar à vontade o ambiente 
externo, conceitos de raciocínio lógico, podendo apreciar, cuidar e aprender a amar e respeitar a 
natureza. 
 
Desenvolvimento da atividade: A responsável deverá levar a criança em um espaço com árvores, 
gramado, podendo ser quintal ou ao entorno de sua residência, para juntos apreciar as árvores, 
aproveitar para tocá-las, observar as folhas, raiz, galhos, troncos, bem como toda a natureza que a 
cerca. Com isso o adulto deverá mostrar e nomear as partes das árvores e falar sobre sua 
importância para as pessoas. Em seguida deverão juntos, recolher diferentes elementos, sendo 
folhas, um pouco de areia, terra e pedras, deixem esse material separado. 
Preparem os móbiles com material reciclado caixa de leite ou garrafa Pet, cortando-as ao meio, 
fazendo furos para amarrar e prender o elástico em uma extremidade da caixa e a outra amarrar na 
corda, que deverá estar amarrada de uma árvore a outra ou de uma árvore a outro componente que 
sustente o peso de pelo menos 4 móbiles, depois acompanhado da criança, encha-os com os 
elementos recolhidos no quintal ou gramado. 
Obs.: Faça os móbiles com a criança observando, tomando cuidado com acidentes e deixe que a 
criança os preencham com os itens recolhidos na natureza. 
 
Materiais necessários: 04 caixas de leite vazias, higienizadas e cortadas ao meio ou garrafas pet, 
corda, elástico grosso, tesoura (adulto manuseará), pedra, folhas de árvore, areia e terra. 
 


