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EMEB SANTO DIAS DA SILVA – FASE I 

De 29/06 a 03/07/2020 

 

TEMÁTICA 12ª SEMANA: 

BRINCANDO COM A  NATUREZA 

 

"Atualmente saímos de casa pela janela..." 

 Za Szpigel 

 

Durante essa quarentena, uma das principais formas de nos 

relacionarmos com o mundo tem sido através das janelas de nossas 

casas. Diferente das redes sociais, através das nossas janelas 

podemos ter contato real e imediato com a natureza que nos cerca.  

Evidências científicas apontam que a natureza é importante para o 

desenvolvimento infantil em todos os seus aspectos: intelectual, 

emocional, social, espiritual e físico. 

Certamente uma das formas mais preciosas de se aprender mais 

sobre a vida está na observação e contemplação da natureza e dos 

seus ciclos. 

 

Nós vamos: 

● Observar e explorar o meio ambiente com curiosidade, como 

ser integrante e transformador; 

● Incentivar as crianças a contemplarem a natureza (observação 

do pôr do sol, o trabalho feito pelas formigas, sons dos 

pássaros, diferentes formatos das folhas das plantas, etc.); 
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● Possibilitar algumas mudanças de atitudes pensando na 

preservação da natureza; 

● Utilizar elementos da natureza para produções artísticas. 

 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

1° DIA 

Imagem: https://www.instagram.com/p/CBvIVCcHMKL/ 

 

Hoje convidamos vocês a abrirem a janela e descobrir “Qual a cor 

do céu?”.   

Olhar para o céu em diferentes momentos do dia, observar as cores 

(será que ele é sempre azul?), os degradês, as intensidades.  Até 

um dia nublado traz muitas descobertas. 

Se cada cor que você ̂vê̂ tivesse um nome, qual seria? 

Crie seu próprio catálogo de cores e os nomes que você̂ criou. 

Mostre pra gente! 

 

https://www.instagram.com/p/CBvIVCcHMKL/
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Veja como a cor do céu muda ao longo do dia.  

As imagens abaixo são do céu visto pelas janelas das professoras. 

Queremos ver as cores do céu de vocês também!! 

 
Imagens: acervo pessoal das professoras 

 

Essa e outras experiências são sugestões encontradas, no jogo de 

cartas chamado “Experiências pela janela” criado por Ana Carol 

Thomé e Rita Mendonça do programa Ser Criança é Natural. As 
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cartas são um convite a estabelecer diferentes relações com seu 

entorno e a maior parte das idéias convidam todos a irem até uma 

janela 

Confira esse projeto no link abaixo: 

https://drive.google.com/file/d/1I1w92nYHYwupORudzJtWtWZRNx

GhobEN/view 

 

 

2° DIA 

Vamos fazer um desenho diferente e divertido?! 

Primeiro é preciso coletar pedras de tamanhos e cores diferentes, 

quanto mais, melhor. 

Após coletar as pedras, prepare um ambiente sossegado, estenda 

um lençol de preferência claro e dispondo as pedras sobre o lençol 

comece a desenhar.  

 
Imagem: https://lunetas.com.br/5-ideias-criativas-para-usar-elementos-da-natureza-nas-brincadeiras/ 

https://drive.google.com/file/d/1I1w92nYHYwupORudzJtWtWZRNxGhobEN/view
https://drive.google.com/file/d/1I1w92nYHYwupORudzJtWtWZRNxGhobEN/view
https://lunetas.com.br/5-ideias-criativas-para-usar-elementos-da-natureza-nas-brincadeiras/
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Essa atividade é muito legal porque o desenho pode ser modificado 

a qualquer momento, sempre que quiserem. 

Podemos variar colocando outros elementos da natureza, como 

folhas secas, flores, gravetos. Esses elementos juntos podem 

realizar uma grande obra de arte!!! 

Enquanto a criança desenha com os objetos da natureza, pode 

deixar tocando uma música de fundo que está no link abaixo: 

 Águas da Amazônia - Metamorphosis I - Philip Glass 

Fotografe a atividade em vários momentos e envie para nós! 

 

3º DIA 

Vamos abrir as janelas, ir para o quintal, em 

frente de casa, tente descobrir de onde está 

vindo o vento...qual a direção? O que você está 

sentindo? É uma sensação boa ou ruim? Já 

tinha parado para sentir o vento no rosto? Como 

é? Dá para ver ou só sentir? Como podemos perceber o vento?  

Hoje vamos realizar algumas experiências com o vento, que é um 

elemento da natureza. 

1 - Observem o movimento das árvores, 

das flores, da roupa no varal, do movimento 

no cabelo, da chuva, do movimento de 

objetos que estejam do lado de fora, no 

quintal, no chão... 

https://youtu.be/gT839CheCow
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2 - Organize alguns materiais com as crianças, pegue uma sacola 

e um graveto no quintal ou na frente da sua casa, uma folha, tiras 

de papel crepom (pode ser tiras de papel higiênico ou 

guardanapo), bexigas, bolinhas de sabão e coloque na direção do 

vento e veja o que acontece, deixe que as crianças construam 

suas idéia e conversem sobre o que vão estão observando... 

Outras opções de material que podem utilizar são fitas, linhas, 

penas, tiras de saquinho plástico, para descobrir o vento e de 

onde ele vem. Proponha materiais mais pesados 

como uma pedra e veja se tem o mesmo efeito. 

Deixe que comparem, descubram, investiguem 

sozinhos e façam suas descobertas. 

3 - Deixe que façam um desenho ou uma 

colagem com os materiais utilizados nas investigações; 

Registrem com fotografias momentos que acharem interessantes 

e que representem essa brincadeira entre a criança e o vento. 

                  Créditos das imagens dia 3: 

https://pixabay.com/pt/images/search/vento%20e%20crian%C3%A7a/ 

 

4º DIA 

Vocês já imaginaram quantas coisas legais podemos fazer com a 

sombra? Mas para haver sombra, deve haver luz. Hoje vamos 

aproveitar a luz do sol para brincar. 

 

1 - No quintal ou mesmo num cômodo da sua casa onde a luz do sol 

entra, coloque uma folha de papel no chão ou na mesa. Posicione 

alguns brinquedos ou objetos de modo que a sombra deles fique no 

papel. As crianças podem escolher as peças que farão parte dessa 

https://pixabay.com/pt/images/search/vento%20e%20crian%C3%A7a/
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brincadeira. Com lápis, caneta ou canetinhas, a criança irá contornar 

as sombras feitas no papel. 

 
Imagem: http://cachecoleditora.com.br/brincando-com-a-sombra/ 

 

2 - Com um giz branco, um 

pedaço de telha ou carvão, um 

participante ficará em pé e fará 

uma pose contra a luz do sol 

para que a sombra apareça no 

chão. O outro participante irá 

desenhar o contorno que ficará 

no chão. Depois troquem de 

lugar para que os dois 

brinquem com as duas formas. 

 

 

 

 

 

 

Imagem: https://avisala.org.br/index.php/assunto/tempo-didadico/entre-as-sombras-e-as-luzesum-contraste-que-diverte-e-ensina/ 

http://cachecoleditora.com.br/brincando-com-a-sombra/
https://avisala.org.br/index.php/assunto/tempo-didadico/entre-as-sombras-e-as-luzesum-contraste-que-diverte-e-ensina/
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1. Vamos brincar de imitar as sombras? A criança irá fazer 

posições diferentes e os demais irão imitá-la. Vá revezando os 

participantes que irão fazer a pose para que todos possam usar 

a criatividade. 

 
Imagem: https://www.tempojunto.com/2018/05/18/10-brincadeiras-para-fazer-so-com-o-corpo/ 

 

5º DIA 

Brincar de fazer comidinha (com a natureza) é ritual sagrado na 

infância. As crianças adoram brincar com materiais de verdade como 

panelas, potinhos, colheres, conchas, etc. Por isso hoje você vai 

abrir seu armário e gavetas e escolher utensílios que possam ser 

usados nessa brincadeira. 

 

Vamos separar os ingredientes naturais para esse momento 

simbólico, podemos utilizar também ervas secas como chás e 

temperos que temos em casa. Se você tiver quintal ou algumas 

https://www.tempojunto.com/2018/05/18/10-brincadeiras-para-fazer-so-com-o-corpo/
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plantinhas, vocês podem colher folhas, flores, frutos, sementes, e se 

você puder ter um pouco de terra ou areia.  

 

Agora sim entre nessa brincadeira com as crianças. Escolham quais 

comidas farão parte do cardápio e aproveite para conversarem e 

experimentar receitas. O cardápio de uma boa brincadeira de 

comidinha costuma ser variado como ensopados, bolos, massas e o 

que mais a imaginação criar. 

 

Segue link abaixo com vídeo exemplificando a brincadeira: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GH3kPgOO1RA 

 

 

      
Imagem: https://conexaoplaneta.com.br/blog/brincar-de-fazer-comidinha-e-criar-banquetes-cheios-de-natureza-e-imaginacao/ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GH3kPgOO1RA
https://conexaoplaneta.com.br/blog/brincar-de-fazer-comidinha-e-criar-banquetes-cheios-de-natureza-e-imaginacao/
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RECADINHO DAS PROFESSORAS 

 

Durante esse tempo difícil de quarentena e distanciamento social, 

temos a oportunidade de apreciar e valorizar muitas coisas que em 

tempos de "vida normal" pouco fazemos. 

Nas redes sociais tem se tornado mais comum ver pessoas 

compartilhando fotos de pôr do sol, de novos botões de flores que 

nasceram em suas plantas, há também quem esteja adotando animais 

de estimação. 

A relação do ser humano com o meio ambiente é muito importante 

porque dependemos dele para viver. A natureza nos dá "o ar da sua 

graça" todos os dias, mesmo que esses dias não sejam tão bons assim. 

Cabe a nós: família, educadores e sociedade dar oportunidades para 

incentivar e ensinar nossas crianças (principalmente pelos nossos 

exemplos) a observar, contemplar, amar e cuidar desse presente tão 

essencial e precioso que recebemos todos os dias. 

Para encerrar aí vai uma super dica: vocês já ouviram falar de um 

projeto que se chama Caixas da Natureza? Que tal conhecer  mais 

sobre ele e até participar? Entre nos links abaixo para saber como 

funciona e assim que as inscrições abrirem, vocês poderão participar 

também! Fiquem atentos para não perderem a data da próxima edição. 

Com certeza será uma experiência muito marcante. 

 

O que são as caixas da natureza? https://youtu.be/bHxkQ4XhNz4 

Para se inscrever: https://www.sercriancaenatural.com/caixas-da-

natureza 

https://youtu.be/bHxkQ4XhNz4
https://www.sercriancaenatural.com/caixas-da-natureza
https://www.sercriancaenatural.com/caixas-da-natureza
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