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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 21/09/2020 

Título da Atividade: Arte da árvore 

 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05); 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. (EI02TS02); 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, 

chuva etc.). (EI02ET02); 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

(EI02EO01). 

  

Resumo: 

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo principal a 

conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em 

outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera, que começa no dia 23 

de setembro no hemisfério Sul.  

A árvore é o maior símbolo da natureza. Ela proporciona sombra para o descanso, frutos para 

nossa alimentação, mantém a umidade do ar, diminui a poluição, forma barreiras contra o vento, 

impede a erosão, etc. Além disso, as árvores fornecem várias matérias-primas. 

 Nesta atividade inicialmente, leve a criança para observarem as plantas e árvores que tenha na 

sua casa. Peça que colete uma variedade de folhas, flores, galhos e outro tipos de materiais que 

a criança ache interessante.  Leve aos materiais recolhidos para o ambiente escolhido, depois 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/primavera.htm
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em uma folha de sulfite ou em outro material que você tiver em casa, desenhe uma arvore e 

incentive a criança a decora-la com o material recolhido.   

 

Preparação: 

Materiais: 

• Tinta guache. 

• Folhas de árvores variadas. 

• Pequenos gravetos e galhos. 

• Cola branca. 

 

Espaços: 

Organize um espaço onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe está 

sendo passado ou mostrado (cozinha, varanda ou quintal).  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Se demostrou 

compreender com facilidade e clareza os comandos dados a ela? Se a criança consegui 

reconhecer as texturas das folhas e flores? Se ela demostra dificuldade ou facilidade na 

coordenação motora fina e grossa? Entende a importância da árvore no dia a dia?  
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O que fazer durante? 

1. Incentive para que a criança descreva as características das folhas que coletou; 

2. Converse com a criança também sobre as árvores das quais as folhas caíram, comente 

sobre a altura das árvores, os troncos, galhos e ramos e, também, sobre o cuidado que  

3. devemos ter com as árvores e plantas 

4. Você pode usar folhas verdes e folhas secas para fazer o trabalho. 

5. Lembre-se de pedir as crianças para pegarem apenas as folhas que estão no chão, para 

preservar as folhas vivas. 

6. Use a tinta para pintar as partes que ficaram em branco. 

7. Oriente a criança não colocar plantas na boca e nunca as utilizar como brinquedos (fazer 

comidinhas, tirar leite, etc.), pois podem causar intoxicação, queimaduras e alergias. 

8. No final, faça uma exposição das artes.   

 

 

 

  Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 

Site da Base Nacional Comum curricular: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
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Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 


