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EMEB SANTO DIAS DA SILVA – FASE II 

De 29/06 a 03/07/2020 

 

 

TEMÁTICA 12ª SEMANA: BRINCANDO COM OS 

ELEMENTOS DA NATUREZA 

 

Esta semana pretendemos brincar bastante com os elementos da natureza. 

Desenvolver com as crianças, atividades de forma prática com o meio ambiente. 

Proporcionar inúmeras vivências e aprendizagens, como experimentar diversas 

sensações, sempre interagindo com o adulto nas brincadeiras e acima de tudo se 

divertindo. 

Oportunizar a participação ativa no processo de construção do conhecimento, 

aprendendo a respeitar a natureza, proporcionando momentos de convívio com o 

meio ambiente e seus elementos a através da observação e interação com o ambiente 

e objetos que o cercam. 

Nó vamos: 

● Desenvolver atividades com os elementos da natureza (Ar, Fogo, Terra, Água), 

interagindo com o adulto; 

● Explorar, experimentar e criar com os elementos da natureza; 

● Desenvolver a autonomia e o instinto investigativo. 

 

 

fonte: http://www.revistaea.org/pf.php?idartigo=14 

 

 

http://www.revistaea.org/pf.php?idartigo=1406
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

1º Dia 

 

Não há nada melhor para que aprender brincando e convidar as crianças a 

conhecer o nosso mundo e tudo aquilo o temos ao redor. Com a vinda da tecnologia, 

associados a uma vida de afazeres, muitas brincadeiras foram deixadas de lado. 

Penso que é preciso um equilíbrio, até porque o brincar é essencial para as crianças 

e brincar com a natureza é uma ótima medida para conhecer mais os elementos 

naturais presentes ao nosso redor.  

As crianças se divertem inventando brincadeiras com a terra, água, gravetos, 

folhas, pedras, galhos e, até mesmo, com alguns insetos. Ficam deslumbradas ao 

observar cada um deles e sempre há novas perguntas e descobertas. Vamos ver 

esse vídeo do Canal “Ser Criança é Natural” do Youtube no link abaixo e descobrir o 

como brincar com a natureza é nutrir o interesse da criança pelo nosso mundo!!!! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=4mSMu7FGzmU&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=4mSMu7FGzmU&feature=emb_logo
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Atividade 

Como foi a experiência de olhar e fazer o desenho do que você vê em sua 

janela? Você viu alguma natureza? Olhe novamente pela sua janela e observe tudo. 

Consegue identificar o que tem lá fora que se aproxima da natureza mais original do 

planeta? O que é natureza para você? Tem pássaros por aí? O que é que ele está 

fazendo? Quando olhamos para fora você vê alguma nuvem? Elas se movem? Você 

consegue encontrar desenhos nessas nuvens? Manter nossa imaginação ativa é 

exercício da nossa natureza humana. Vamos olhar para fora e encontrar desenhos 

nas nuvens? Com o que elas se parecem? O que ela te lembra? Que tal agora fazer 

esses desenhos numa folha, será bem divertido, chame toda sua família para 

participar... 

 

https://connieemeraldeyes.wordpress.com/tag/dog-shape-cloud/ 

 

Brincadeira: Adivinhação natural 

É raro encontrar crianças que não gostam de adivinhar. Muitas vezes nem 

terminamos de falar algo e os pequenos já estão tentando descobrir o que será dito. 

Que tal fazer essa brincadeira com elementos da natureza que vocês veem em sua 

casa: uma borboleta, uma flor, uma planta, uma árvore ou algum animal. Peça para a 

criança fechar os olhos e você vai falando as características do que estão vendo até 

ela acertar, depois é só trocar… Será muito divertido! 

https://connieemeraldeyes.wordpress.com/tag/dog-shape-cloud/
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Fonte da imagem: https://www.bigmae.com/adivinhas-para-criancas/ 

2º Dia 

Hora da História: A história de hoje é “Dudeco e sua turma - A natureza é sua amiga”, 

vamos assistir no Canal do Dudeco e sua turma no Youtube através do link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=QAmqz-USvXM 

 

Resumo 

Uma historinha que mostra como a natureza está sempre presente na vida de 

uma criança! Nessa historinha, Dudeco mostra ao seu irmão, Kinzinho, como a 

natureza está presente em diversos momentos da sua rotina e como ela o ajuda em 

diversas coisas, desde uma saudável alimentação. 

 

https://www.bigmae.com/adivinhas-para-criancas/
https://www.youtube.com/watch?v=QAmqz-USvXM
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Atividade: Pincéis com folhas antigas e secas 

 

Fonte da imagem: https://www.tempojunto.com/2014/09/19/ideias-de-atividades-com-criancas-usando-natureza/ 

Você já imaginou usar como pincel pequenos ramos daquelas folhas antigas 

que caem ou que sobram de flores? Sim, é possível pintar de forma diferente e usando 

folhas antigas e secas. Certamente é uma ideia interessante, é impossível não 

conseguir fazer obras de arte magníficas! Vamos tentar!!!! Chame sua família para 

participar. 

 

3º Dia 

BRINQUEDOS DA NATUREZA 

 

Existem inúmeras brincadeiras onde são resgatados a infância dos pais e dos 

familiares das crianças e percebemos a presença dos elementos da natureza. 

Já pensou reunir pessoas para brincar de comidinha feita de terra e outros elementos 

da natureza, esse contato é terapêutico e enriquece em vários aspectos na imunidade 

que é o contato com uma parte da natureza, com o imaginário e outras formas de 

expandir sua liberdade de expressão, na arte de fazer. Você sabia que Brincar de 

fazer comida com fogo imaginário, também é um exemplo de brincadeira deste 

elemento fogo? 

https://www.tempojunto.com/2014/09/19/ideias-de-atividades-com-criancas-usando-natureza/
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Assim é a oficina Cozinha da Floresta, que pode ser feita no quintal de casa ou até 

mesmo dentro de casa, pode ser comprado ou pegar terra e fazer um cantinho para 

a criança que mora em apartamento ou que por outro motivo não tenha esse acesso, 

quem não tem  esse cenário pode com criatividade criar esse ambiente, podendo 

coletar ingredientes frescos e variados para “nossos pratos “ de mentirinha”. E, 

enquanto a coleta acontece, as crianças observam o entorno, descobrem detalhes, 

pesquisam texturas para propor consistências, cores e formas que vão adornar seus 

cardápios, a brincadeira pode acontecer em qualquer lugar de acordo com a 

possibilidade, habilidade e criatividade da ajuda de um adulto para esse momento, 

mesmo que não seja rico em ingredientes – sementes, frutos, flores e folhas, a 

sugestão é fazer uma coleta antecipada, como um exemplo de utilizar grãos de feijão 

que quando a mamãe junto com a criança pode usar os grãos que poderia ir para o 

lixo. De qualquer forma, o que não podemos esquecer é que cada época do ano 

oferece tipos diferentes de ingredientes. E esse olhar para a diversidade também faz 

parte do aprendizado e de diversas brincadeiras que enriquece o dia a dia nessa 

aprendizagem. 

Encanta-nos observar os gestos e a qualidade dos movimentos enquanto a criança 

está inteira e presente em sua ação.  

Brincar de comidinha é um ato que perpassa a cultura da Infância. Difícil encontrar 

quem, nesse período da vida, não brincou assim, não tenha se reunido com outras 

crianças para fazer banquetes de natureza e imaginação. A proposta então é 

separar os materiais junto com a criança e fazer um belo banquete “de 

mentirinha” na brincadeira de comidinha! Vamos lá? 
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https://conexaoplaneta.com.br/blog/brincar-de-fazer-comidinha-e-criar-banquetes-cheios-de-

natureza-e-imaginacao/#fechar 

 

4º Dia  

Brinquedos da água: Estimulam o olhar da natureza, bem como a simetria e o 

equilíbrio.  

O melhor exemplo destes brinquedos são de coisas que flutuam, como barquinhos 

feitos com os mais variados materiais – sempre montados para não virarem com o 

movimento da água e não se afundarem nela, através da citada visão de simetria e 

equilíbrio. Brincar de pescaria também entra nesta categoria. Os brinquedos da água 

são os da fluidez, da leveza, os que superam obstáculos. 

 

https://conexaoplaneta.com.br/blog/brincar-de-fazer-comidinha-e-criar-banquetes-cheios-de-natureza-e-imaginacao/#fechar
https://conexaoplaneta.com.br/blog/brincar-de-fazer-comidinha-e-criar-banquetes-cheios-de-natureza-e-imaginacao/#fechar
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https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4208/confeccao-de-barquinho-de-gelo 

Vamos fazer um barquinho de papel e entrar nessa aventura? 

 

Fonte:https://artes.umcomo.com.br/artigo/como-fazer-um-barquinho-de-papel-passo-a-passo-810.html 

 

Caso não consiga seguindo o passo a passo assista esse vídeo: 

https://youtu.be/8kWNh4ubID0 

 

                   

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4208/confeccao-de-barquinho-de-gelo
https://artes.umcomo.com.br/artigo/como-fazer-um-barquinho-de-papel-passo-a-passo-810.html
https://youtu.be/8kWNh4ubID0


 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, nº 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 

 

 

5º Dia 

Hora da História: A história de hoje é: O Diário de Mika / O Pé de Feijão 

 https://www.youtube.com/watch?v=SDf-vLgPJTI 

 

 

Resumo: Nessa história Mika planta com a ajuda de seu avô, um grão de feijão e 

aguarda ansiosa que ele cresça, aprendendo como as plantas se desenvolvem. 

Atividade: Agora é a sua vez. 

 A proposta de hoje é confeccionar bonecos, usando elementos da natureza, 

assim podemos observar o crescimento das plantas de uma maneira bem lúdica e 

divertida. 

Sr. Ovo cabeludo 

Essa ideia incrível e super criativa do Nurture Store de usar cascas de ovo para 

fazer crescer plantinhas que mais se parecem com o cabelo do Sr. Ovo! 

https://www.youtube.com/watch?v=SDf-vLgPJTI
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Fonte da imagem: https://www.tempojunto.com/2014/10/04/diy-plantando-em-casa-com-criancas-dia-da-natureza/ 

 

Você vai precisar de caixa de ovos vazia, canetas coloridas, algodão, 

sementes simples e cascas de ovos vazias. 

Primeiro, lave as cascas de ovo e as ponha na caixa de ovos. Depois, coloque 

um pouco de algodão molhado com as sementes dentro, (pode ser usado 

terra). Use bastante mesmo, para poder crescer muito  “cabelo.” O legal dessa 

atividade é desenhar na casca com muito cuidado, fazendo olhinhos, criando 

rostos maluquinhos! Deixe essa caixa de ovos perto de uma janela e espere a 

plantinha crescer. O resultado, mesmo que um pouco demorado, vai ser 

incrível. Depois de uns dias o Sr. Ovo vai deixar de ser careca! 

Se você perceber, no percurso do crescimento das sementes, que o algodão 

secou, pode colocar mais um pouquinho de água! Agora imagina, depois de 

um tempo, vocês promoverem um cabeleireiro dos cabelos verdes? Ia ser bem 

bacana! 

https://www.tempojunto.com/2014/10/04/diy-plantando-em-casa-com-criancas-dia-da-natureza/
https://www.tempojunto.com/2014/10/04/diy-plantando-em-casa-com-criancas-dia-da-natureza/
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https://www.ideiacriativa.org/2019/11/bncc-na-pratica-plantio-de-hortalicas-cascas-ovos.html 

  

http://www.quimby.com.br/br/blog/diy-casquinha-de-ovo-para-plantar-tempeiros/25/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ideiacriativa.org/2019/11/bncc-na-pratica-plantio-de-hortalicas-cascas-ovos.html
http://www.quimby.com.br/br/blog/diy-casquinha-de-ovo-para-plantar-tempeiros/25/
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