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ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS EM CASA EQUIPE MONTEIRO LOBATO 
PROFESSORAS DA FASE 2 MANHÃ – Flavia, Lucy, Marcia, Marli

Querida família,

As atividades foram planejadas para serem realizadas com auxílio da família, agradecemos a colaboração nesse
momento atípico para continuarmos com o planejamento e desenvolvimento escolar.  Se possível,  registrar as
atividades  com  fotografias,  e  no  retorno  usaremos  esse  material  como  apoio  pedagógico  e  suporte  para  a
continuidade das nossas atividades.

Esperamos ver todos em breve!!!

                                                                                                                                           Professoras fase 2

SEMANA DE  31 DE AGOSTO    A   04   
DE  SETEMBRO   DE 2020

ATIVIDADE 1  
 

“Importância dos cuidados com a natureza”
Na nossa cidade, no nosso bairro, observamos que há muitas árvores, flores e folhas. Além de trazer 
beleza ao nosso dia-a-dia, as árvores, flores e plantas ajudam a melhorar a qualidade do nosso ar. É 
importante a gente proteger, cuidar e respeitar a natureza.

Peça para seus pais lerem essa história para você.



Árvore contente
                                                                              Telma Guimaraes Castro Andrade

Existia uma árvore que vivia sempre contente, tinha lá sempre meninos (as) a brincar em volta

dela. Mas também andava lá sempre umas abelhinhas a gozar com a árvore. Uma abelhinha

aproximou-se dela cantando:- Zumm...Zumm... Que árvore feia! Só tem folhas! E as flores, onde

estão?

A outra abelha observou: - Aqui não fico, pois preciso levar um pouco de mel para minha colmeia.

A abelhinha continuou: - Como esta árvore não tem flores, vou-me embora. 

Chegou em seguida uma linda borboleta e, voando em torno da árvore, comentou: - Como é triste

esta árvore!  Não tem nenhuma flor!  As flores é que alegram a vida...Como é maravilhosa a

natureza!

 Vieram também alguns passarinhos, mas não gostaram de fazer seus ninhos na árvore sem

flores, por isso não ficaram lá. 

A noite já vinha chegando, quando um menininho se aproximou da árvore. - Estou tão cansado

que vou me deitar debaixo dessa árvore, disse o pequeno. Deitou e dormiu. 

A  árvore,  no  seu  silêncio,  pensou:  "Como  ele  está  cansado...Deve  estar  sentindo  frio!  Vou

derrubar minhas folhas sobre ele, para lhe servirem de agasalho, assim ele não sentirá tanto frio."

Quando amanheceu, o menino acordou e disse admirado: - Que vejo? Quantas folhas! Dormi tão

bem...Como essa árvore é boa e generosa! Agasalhou-me com suas folhas! O menininho, muito

agradecido, disse a árvore: - Tu terás a tua recompensa: vou transformá-la na árvore mais bela e

alegre deste lugar. E continuou: - Árvore, de hoje em diante, vai ter flores multicores, para que

todos se sintam felizes! 

Voltaram as abelhinhas, a borboleta e os passarinhos, e todos disseram: - Como está bonita,

perfumada e alegre! Tu és a árvore mais linda que existe! Viremos sempre visitá-la!

 E os meninos disseram, agora já podemos vir para aqui brincar a sua sombra, já não temos de

procurar outra árvore, e esta fica mais perto de casa.

Agora, converse com seus pais sobre a história que leram: Será que a abelhinha estava certa com 

suas atitudes? Mesmo a árvore tendo apenas folhas, elas fornecem, entre outras coisas, uma sombra 

muito gostosa em dias quentes. Por isso, é tão fundamental cuidar da natureza que está ao nosso 

redor.

                                                                                                                               Amanhã tem mais!!!   



ATIVIDADE  2 

Ontem lemos a história da árvore que não tinha flores, apenas folhas, e aprendemos que mesmo

tendo  apenas  folhas,  elas  são  importantes  para  nosso  meio  ambiente,  melhorando  o  nosso  ar,

trazendo beleza ao nosso dia a dia e até fazendo uma sombra em dias tão quentes.

Hoje faremos uma atividade muito linda. Você vai precisar de: 1 folha de sulfite, folhas de plantas

(podem ser aquelas que caem no quintal, não precisa puxar das árvores).

Agora pense: O que podemos criar utilizando essas folhas? Pode ser: um inseto, uma flor, um animal.

Segue alguns modelos para você se inspirar e caprichar!

 

Até amanhã!!



ATIVIDADE  3

Hoje a atividade vai ser assistir um vídeo com uma contação de história: “A árvore generosa” de Shel 

Silverstein. Segue o link da história, e se não puder assistir, peça pra mamãe ou alguém da sua família

ler a história junto com você. https://www.youtube.com/watch?v=wKkfEIMGsSQ. É uma história muito linda 

também, que nos mostra o quanto a árvore é importante pra nós.  

                                                                      

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


           



ATIVIDADE  4 

Essa semana  aprendemos a importância de sempre cuidar da natureza ao nosso redor, devido a 

todos os benefícios que ela nos traz.

Agora observe pela janela da sua casa: O que você vê? Há árvores, plantas, flores e pássaros? Faça 

um lindo desenho do que você mais gosta da natureza. Você pode usar lápis de cor, canetinha e giz 

de cera para ficar bem colorido. Capriche!
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