
EMEB MÁRIO
QUINTANA

OLÁ FAMÍLIAS!
ESSA SEMANA VAMOS FALAR UM POUCO

SOBRE  A IMPORTÂNCIA DE CUIDAR E
PRESERVAR O NOSSO MEIO AMBIENTE. 

VAMOS LÁ?!
MATERNAL

PROFESSORES: CAMILO, CICÉLIA, CRISTIANE, DIANA, MARIA FERNANDA
E ROSINÉIA. 



CUIDANDO DO MEIO
AMBIENTE

PROPOSTA 1
Hoje vamos falar sobre como podemos ajudar a cuidar do
nosso meio ambiente!  
O meio ambiente é tudo o que nos rodeia, tudo o que faz
parte do nosso planeta! Nós (seres humanos), os animais, as
plantas, o solo, o ar, a água..., fazemos parte dele.
Preservar o meio ambiente  é fundamental para a saúde do
nosso planeta e de todos os seres vivos que moram nele.
Todos precisam fazer a sua parte para cuidar do planeta,
como por exemplo: não jogar lixo na rua;
não desperdiçar água; reciclar o lixo; 
não poluir rios e mares; cuidar de árvores 
e plantas; respeitar os animais; 
entre muitas outras coisas. 

Para saber mais: Turma da Mônica - Cuidado com o Meio
Ambiente. Disponível em:

 https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
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COMO VIMOS, TODOS NÓS
PODEMOS FAZER A NOSSA PARTE

E ASSIM AJUDAR A CUIDAR DO
NOSSO PLANETA!

Conte pra gente, vocês
têm plantas em casa?

Como vocês cuidam dela?
Do que elas precisam para

viver?
Vocês sabem como nascem

as plantas?
Fonte: Acervo gratuito Canva

Fonte: Acervo gratuito Canva

Que tal se a gente
começar pensando nas

plantas e árvores?!
Elas são muito

importantes para ajudar
a limpar o nosso ar, para

nos dar sombra e
embelezar nossa cidade e

nossa casa.



As plantas nascem das
sementes, que são
plantadas na terra.

Elas precisam da água
e da luz do sol para
nascerem fortes e

bonitas.
Convidamos vocês a

lerem esse lindo
poema que fala deste

processo de
"nascimento" das

plantas! 

 As sementinhas 
Mudei-me pra terra fofa,
E lá quietinha fiquei…
A chuva depois caiu,
Miudinha, sem cessar,
A terra ficou fresquinha,
E eu comecei a inchar.
Após matar minha sede,
eu tratei de trabalhar…
Para firmar-me na terra,
Disse a raiz pra brotar.
Saiu bem devagarinho,
E no solo se espalhou…
Depois o caule, verdinho,
O terreno, perfurou.
Subiu, subiu, ligeirinho,
Um par de folhas brotou, e de mim, 
um só grãozinho,
nova plantou se formou!
Autor desconhecido 

Retirado do site:
http://atividadesabc.blogspot.com/2013/01/poesia
s-para-primavera-as-sementinhas.html

Fonte: Acervo gratuito Canva



Agora que aprendemos um pouco
mais sobre a importância das
árvores e plantas para a nossa
vida, que tal vermos na prática
como nasce uma plantinha?!
Essa atividade irá ajudar as
crianças a observarem as fases de
crescimento de uma planta, as
suas necessidades, como: água,
terra e luz. Além de despertar o
interesse pelo cuidar,
desenvolvendo a noção de
respeito pela natureza e  por
si mesmo. 

PLANTANDO FEIJÃO 
PROPOSTA 2

Fonte: Acervo gratuito Canva

Fonte:  Site Ciclo Vivo
Fonte: Acervo gratuito Canva



(EI03ET02) 
Observar e descrever

mudanças em
diferentes materiais,
resultantes de ações

sobre eles, em
experimentos

envolvendo
fenômenos naturais e

artificiais.

(EI03ET03)
 Identificar e

selecionar fontes de
informações, para

responder a
questões sobre a

natureza, seus
fenômenos, sua

conservação.

Veja mais no caderno Construindo
Aprendizagens 

Páginas 24 e 25

OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS



Grãos de feijão; 
Recipiente (copo plástico ou  

Terra e água.

    VAMOS PRECISAR:

   um pote pequeno);

   PROCEDIMENTO:
Esse processo é bem simples,
basta colocar  um punhado de
terra no recipiente, selecionar os
grãos de feijão, umedecer a terra
com água e acompanhar o seu
desenvolvimento, observando
todos os dias. 
Obs. Regar sempre que
necessário. 
 

Essa atividade irá
envolver todos da

família! As crianças
precisarão da ajuda de

um adulto.
  Será uma experiência

cheia de novas
aprendizagens!

Aproveitem e não se
esqueçam de registrar

esses momentos e
compartilhar conosco
o crescimento da sua

plantinha!

MATERIAIS
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TODAS AS IMAGENS SÃO DE USO LIVRE E SEM FINS LUCRATIVOS.


