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Em tempos de aulas remotas a interação dos pais ou responsáveis na realização das atividades é de extrema 

importância para garantir o desenvolvimento educacional da criança, a educação infantil constitui um período de 

experiências lúdicas, de percepções imediatas e questionamentos. A observação, a exploração, a experimentação e 

a comunicação direta com os que a rodeiam, permite às crianças construir conhecimentos práticos, gerais sobre seu 

entorno. 

 

ÁREA: Ciências da Sociedade. 

 

CONTEÚDOS: Noções de temporalidade; espaços físicos e sociais. 

 

OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico das relações 

humanas em diferentes tempos históricos  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: A Semana Nacional do Meio Ambiente é comemorada na primeira 

semana do mês de junho, quando no dia 5 se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então vamos aproveitar 

essa semana para apresentar as crianças a celebração ao dia do Meio Ambiente e conscientizá-los da importância da 

preservação do patrimônio natural do Brasil. Para dar inicio a nossa atividade da semana os pais ou responsáveis 

devem fazer a leitura do texto proposto e depois conversar com a criança sobre a importância do Meio Ambiente 

para nossa vida.  

 

 
 



 

 
 

Nossa proposta é que os pais ou responsáveis façam um passeio com a criança e fale que tudo o que vemos faz 

parte do Meio Ambiente, as árvores, os pássaros, os peixes, o cachorrinho, as pessoas, as casas, os carros, as 

praças, parques, os rios etc..., e para manter nosso ambiente saudável devemos cuidar dele.  

Comente com a criança o que prejudica e o que devemos fazer para ajudar o Meio Ambiente.  

 

Para finalizar essa atividade ofereça a criança uma folha e qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz 

de lousa, giz de cera etc.) para que possa criar um registro (desenho) do que ela entendeu sobre o que é o Meio 

Ambiente. Como contribuição e intervenção, o adulto poderá explorar a imaginação da criança com perguntas 

como: O que faz parte do meio ambiente?  Pergunte o que ela vai desenhar? Qual é a cor que utilizará para o 

registro? Traga referências, como: azul é a cor do mar, verde é a cor da folha, amarelo é a cor do girassol e etc. 

Ajudando a fazer assimilação entre as cores e as partes do meio ambiente. Assim, a atividade vai ficar muito mais 

prazerosa. 
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ÁREA: Cultura Corporal  

 

CONTEÚDOS: Descoberta de diferentes possibilidades para mudar os movimentos e criar formas: mudanças do 

corpo no espaço (planos alto, médio e baixo), na velocidade (rápido, lento); no ritmo (contínuo e descontínuo) na 

força (forte/rígido, fraco/suave). 

 

OBJETIVOS: Apreciar formas estéticas e artísticas com as ações corporais e criar e apresentar para o outro (público) 

uma determinada forma ou imagem com os movimentos corporais.  
 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa atividade os pais ou responsáveis devem levar a criança para 

o parque mais próximo de casa, para que ela possa realizar diversos movimentos durante a brincadeira. Deslocar seu 

corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver 

em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 

dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.  

 

 
 

 

Para registrar esse momento de entretenimento após a brincadeira de explorar vários movimentos entregue a criança 

uma folha e qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa 

reproduzir no papel o que mais gostou de fazer e assim desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  
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ÁREA: Arte literária  

 

CONTEÚDOS:  Valores – cuidados e responsabilidades com o Meio Ambiente. 
 

OBJETIVOS:   Conhecer valores existenciais e princípios de ação na formação de bases para o desenvolvimento da 

pessoa crítica, motivada para o conhecimento e participação social, despertando interesse para a realização do bem 

comum e da cooperação entre os seres humanos.  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Para essa atividade vamos explorar um pouco mais a semana do Meio 

Ambiente e cabe aos pais ou responsáveis ler a história proposta: Os animais do Mundinho   

 







 

 
 

Para registrar esse momento de entretenimento após a conversa entregue a criança uma folha e qualquer riscador 

que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no papel a história que 

acabou de ouvir.    
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ÁREA: Artes visuais 

 

CONTEÚDOS:  Eixo fazer artístico – Gestualidade tarefas exploratórias  

 

OBJETIVOS:  Viver processos de criação exercitando a imaginação, a ousadia e a pesquisa. 
 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para a atividade de artes visuais os pais ou responsáveis devem retomar 

o assunto abordado na semana nas atividades de Ciências da Sociedade onde desenvolvemos o tema Meio Ambiente 

e convidar a criança a tomar ações para conservar e proteger o meio em que vive, ajudando a separar os lixos 

recicláveis, jogar água nas plantas da casa, a usar a água com responsabilidade, não desperdiçar alimentos, cuidar 

dos animais da casa, explorando a interpretação e os sentimentos da criança. Questione o que ela entendeu sobre 

preservar o meio ambiente e depois ofereça uma folha e qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de 

lousa, giz de cera, etc.) para que a criança possa reproduzir no papel o que acabou de observar.  

 

 
 

 


