
TEMA: MEIO AMBIENTE 1.° ANO
CONSIDERAÇÕES GERAIS

No  contexto  atual  fica  evidente  a  importância  de  se  educar  os  futuros  cidadãos 
brasileiros  para  que,  como empreendedores,  venham a  agir  de  modo  responsável  e  com 
sensibilidade, conservando o ambiente saudável no presente e no futuro, saibam cumprir suas 
obrigações, exigir e respeitar os direitos próprios  e os de toda a comunidade e, como pessoas, 
encontrem acolhida para ampliar  a qualidade de suas relações intra e interpessoais com o 
ambiente tanto físico quanto social.
                                       (Parâmetros Curriculares Nacionais – Vol. 9 – Meio Ambiente e Saúde)

RECADOS PARA O (A) PROFESSOR (A)

LEMBRE-SE:

       A leitura do alfabeto e da lista nominal fixados na sala de aula deve ser realizada todos os 
dias pelos alunos, não se esquecendo de diferenciar as formas de fazer essa leitura para não 
ser uma atividade mecânica, como por exemplo: entregar as letras do alfabeto para colocarem 
na sequência, colocar as letras na frente de cada nome da lista nominal, qual letra vem antes e 
qual vem depois, entregar os crachás dos alunos trocados para que destroquem, deixar os 
crachás misturados na mesa e pedir que cada um pegue o seu, entregar as letras do alfabeto e 
pedir que digam palavras que comecem com as mesmas...
       Não se esqueçam de fazer as reflexões e intervenções necessárias, especialmente junto 
aos alunos Pré-silábicos e Silábicos.

Atenção!

Quanto mais cedo as crianças receberem noções de Educação Ambiental, mais chances terão 
de se tornarem adultos conscientes e responsáveis por suas ações. A Educação Ambiental 
deve fazer o aluno perceber que o Planeta Terra poderá sobreviver se o homem se considerar 
parte da natureza e não superior a ela. O grande passo para essa transformação é trabalhar 
com  os  alunos  através  da  reflexão  e  de  atividades  nas  quais  eles  se  vêem  nas  ações 
praticadas.  Assim  nossas  Rodas  de  conversa,  leitura  compartilhada,  produção  de  texto  e 
atividades  de  reflexão  sobre  a  língua  se  encaminharão  neste  sentido.   Será  um trabalho 
gratificante e muito interessante para todos nós!!!

SUGESTÃO PARA PRODUÇÃO DE TEXTO: Que tal transformar os registros das rodas de 
conversa em um lindo e prazeroso livro  de autoria  dos alunos? Garanto  que eles  vão se 
entusiasmar com a proposta, lance-a aos alunos e verá! Com ele vocês professores poderão, 
ora trabalhar com a cópia significativa, afinal estarão produzindo um livro, ora com a escrita 
espontânea de frases e textos de diferentes tipologias, como listas, bilhetes, convites e o que 
mais sua criatividade mandar! Sugestão de modelo para o livro em anexo.

BANCO  DE  IMAGENS:  Nesta  rotina  o  tema  será  trabalhado  tendo  como  motivação  a 
construção de painéis que retratam o tema Meio Ambiente. Em anexo está disponibilizado um 
banco de imagens digitalizadas, caso você professor (a) tenha dificuldades em consegui-las.

REFLEXÃO: Como foi o trabalho com a apostila anterior? Gostaram da sugestão “Feras da 
Copa”? Ainda está em tempo de executá-la com as crianças e enviar seu vídeo para o Globo 
Esporte! E as crianças criaram o mascote da turma? A construção do livro com as crianças, foi 
possível? A hora da leitura e roda de conversa vem sendo proveitosas junto às crianças? E o 
Livrinho Histórias Ouvidas? Como está sendo o trabalho com o mesmo? Ele foi introduzido 
na  primeira  apostila  com  o  tema  identidade.  Aguardo  retorno  através  do  e-mail 
arleneisac@ahoo.com.br.
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Objetivo Geral:

Contribuir para a conscientização e prática de atitudes em relação à preservação e à 
ação de proteção contra a destruição ou qualquer forma de degradação de um ecossistema.

Objetivos Específicos:

• Ler e escrever em contextos reais de leitura e escrita, ainda que não o faça de forma 
convencional, utilizando os gêneros textuais listas, convites, bilhetes, letras de músicas, 
gráficos e tabelas.

• Distinguir letras, cores e números.
• Participar  em  situações  significativas  de  construção  de  conceito  de  numeral  e 

quantidade.
• Situar-se no tempo.
• Experimentar para depois discriminar: sua localização no espaço, formas geométricas, 

posições  de  objetos  num  determinado  ambiente,  texturas,  formas  e  tamanhos  de 
objetos.

• Resolver situações-problema em diversos contextos matemáticos.
• Participar de situações de jogos e brincadeiras onde possam ensinar uns aos outros.
• Desenvolver atitudes de respeito ao meio ambiente e à preservação da vida.
• Observar  e  relatar  a  germinação  das  plantas  e  as  mudanças  que  ocorrem em seu 

crescimento.
• Registrar através de desenhos as partes das plantas e nomeá-las.
• Compreender a festa junina  como manifestação cultural e de lazer.
• Conhecer a história de sua rua e reconhecer a importância de preservar  os espaços 

culturais e naturais da mesma.
• Reconhecer as plantas como seres vivos: nascem, crescem, reproduzem-se e morrem.

Procedimentos Metodológicos – 1º ano

Segunda-feira e Terça-feira

Acolhida  – Amigo Secreto:  Levar  figuras  dos elementos  que compõem o meio  ambiente 
natural (terra, nuvem, chuva, pedra, morros, céu, rio, sol, árvore, flores (violeta, rosa,margarida, 
etc), animais(zebra, cavalo, tucano, vaca), ser humano, elementos culturais (casas,  plantações 
etc) no verso colocar o nome de cada criança da turma. Colocar os cartões (figuras/nome) em 
uma caixa ou saco e pedir  que na recepção da sala, cada criança pegue um.  Apresentar 
cartaz com a música meio ambiente e cantar com os alunos (em anexo). Em seguida pedir que 
cada um leia o nome que está no verso de sua figura, aqueles que não conseguirem terão o 
apoio da professora através de intervenções como: Qual a primeira letra do nome do colega 
que está em seu cartão? Quem em nossa sala o nome começa com essa letra? Qual a última 
letra? Vamos consultar a lista nominal? Cantando a primeira estrofe da música “OLÉ, LÊ... 
OLÁ,  LÁ  ...O  MEIO AMBIENTE,  EU  VOU PRESERVAR”,  todos  irão  procurar  os 
colegas e entregar o cartão com um cumprimento de (Bom dia! Boa tarde!). 

Roda de Conversa: Em círculo pedir que cada criança apresente seu cartão, fale sobre ele e 
cole-o no sulfite que está no centro da roda, após todos terem colado seu cartão, perguntar: o 
que  vocês  acham  que  estes  elementos  representam?  Vocês  já  ouviram  falar  em  Meio 
Ambiente?  Então,  todos  estes  elementos,  e  muitos  outros  formam  o  Meio  Ambiente  (ver 
informação abaixo). Vamos escrever a palavra Meio Ambiente em nosso cartaz, para identificá-
lo? Escrever na presença dos alunos, para que, principalmente, os pré-silábicos, percebam que 
a escrita  representa  a fala,  diferenciem o figurativo  da escrita,  que se escreve e se lê  da 
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esquerda para a direita. Começar a escrever perguntando com qual letra começo para escrever 
a  palavra  Meio,  e  depois  qual?  E  assim sucessivamente.  Fazer  o  mesmo com a  palavra 
Ambiente. Qual palavra é maior? Por quê?Deixar o cartaz exposto na sala.

Registro da Roda de Conversa: Produção Textual: Construção de Lista Coletiva: Olhem 
para o cartaz que acabamos de construir,com as figuras, sobre o que ele nos fala? Então a 
partir das observações de vocês vamos construir uma lista dos elementos que compõem este 
meio ambiente. Em seguida continuando como escriba leve os alunos a observarem o cartaz e 
faça uma lista coletiva em outro papel sulfite dos elementos do meio ambiente retratados no 
cartaz, não se esqueçam do título na lista. Professor (a) não se esqueça de enfatizar para as 
crianças qual a estrutura de uma lista, quando em seu dia-a-dia que presenciam o uso deste 
tipo de texto, para que serve).  Cópia significativa da lista “Meio Ambiente” com desenho sobre 
a mesma em folha a parte, que fará parte do livro que estão construindo.
 
Calendário – Atividade 1:  A proposta com o calendário a seguir, permite que o foco com o 
trabalho seja a sequência dos dias da semana além da seqüência numérica. Apresentar às 
crianças o calendário do mês de junho. Entregar aos alunos um calendário mimeografado ou 
fotocopiado em branco para que possam acompanhar. Oralmente conduza a atividade: Vamos 
contar quantos dias tem a semana? Qual o nome destes dias? Que dia é hoje? Amanhã será? 
e ontem que dia foi? Quantos domingos terão este mês?  Vamos contar quantos dias tem o 
Mês de junho? Quem sabe qual o dia dedicado ao Meio Ambiente (5 de junho)? Vamos marcá-
lo  no calendário.  Temos aniversariantes  este mês? Vamos marcar  no calendário  para não 
esquecermos. Depois pedir que registrem as atividades que foram feitas oralmente na folha de 
atividades que se encontra em anexo, acompanhados de sua orientação professor(a).

Leitura  Compartilhada  da  lista  “Meio  Ambiente”:  Entregar  para  cada  aluno  a  lista  dos 
elementos que compõem o meio ambiente construída por eles e que já copiaram em uma folha 
a parte. Ler apontando no cartaz e pedir que acompanhem apontando na folha. Depois pedir 
que eles leiam acompanhando com o dedo em sua própria folha, vá caminhando e observando, 
se estão realmente acompanhando o oral com o escrito. Se terminarem a leitura e estiverem 
apontando no meio do texto, intervir (mas e agora ainda falta isto tudo para ler? Cada vez que 
você lê, a fala deve estar escrita, comece novamente).
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O  termo  “meio  ambiente”  é  considerado  pelo  pensamento  geral  como  sinônimo  de 
natureza, local a ser apreciado, respeitado e preservado. Porém é necessário um ponto de 
vista mais profundo no termo, estabelecer a noção no ser humano de pertencimento ao 
meio ambiente, no qual possui vínculos naturais para a sua sobrevivência. Meio ambiente 
é o conjunto de forças e condições que cercam e influenciam os seres vivos e as coisas 
em geral.

Meio Ambiente
SOL 
ÁRVORE
VIOLETA
ROSA
MARGARIDA
ZEBRA
CAVALO
TUCANO
VACA
SAPO
NUVEM
RIO
HOMEM
MULHER
CRIANÇA
CASAS
PEDRA
MORROS

http://pt.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos


Atividade 2- Listas:  Entregar para as crianças uma folha com a lista “Meio Ambiente” pedir 
que sigam a legenda: Em anexo.
        
       Título da lista                              Verde     TUCANO    Vermelho  ZEBRA
        
 Azul   SAPO                                    Amarelo    VACA e VIOLETA

Atividade 3 – Quem são estes? : Para a realização desta atividade retire a lista da parede da 
sala, pois queremos que as crianças pensem sobre o como escrever, e com a lista os silábico-
alfabéticos e alfabéticos farão apenas uma cópia. Para os demais será oferecido um banco de 
palavras.  Circule  pela  sala  observando  as  estratégias  utilizadas  pelos  alunos  e  faça  as 
intervenções necessárias.  Na próxima atividade peça que os alunos leiam batendo palmas 
cada vez que abrirem a boca para falar a palavra e pintem os retângulos indicando quantos 
sons(pedacinhos) tem esta palavra.   Registrando no círculo o numeral correspondente. Em 
seguida  terão  que contar  quantas  letras  tem a palavra  e registrar  no quadrado o numeral 
correspondente.

Atividade 4 – Desafio: Informar às crianças que cada forma geométrica deverá ser colorida de 
um cor e as iguais quando organizadas formarão o nome de um animal, que deverá ser escrito 
à frente de cada forma geométrica e desenhado. Em seguida as crianças deverão registrar 
quantas letras e quantas sílabas (pedacinhos) tem cada um dos nomes.

Atividade 5 - Oba! Caça Palavras: Primeira peça às crianças que formem os nomes com o 
alfabeto  móvel  na  carteira,  depois  circule  pela  sala  observando  as  escritas  e  fazendo  as 
devidas intervenções. Quando achar conveniente passe à revisão coletiva dos nomes, depois 
de realizada a revisão as crianças vão copiar os nomes nos espaços da folha de atividade, em 
seguida explique o procedimento de uma atividade de caça palavras (que devem procurar os 
nomes na horizontal e na vertical e quando encontrarem devem pintar – seria bom fazer um na 
lousa como exemplo primeiro.

Hora da Leitura 
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Ao final da leitura conversar com as crianças sobre a história, se gostaram e o porquê, quem 
era o Grandão? Por que ele assustava a todos na floresta? Quem prendeu o pássaro? Vocês 
acham certo prender pássaros? Será que nós também às vezes nos enganamos a respeito de 
algumas pessoas, olhando apenas a aparência? O que podemos fazer para proteger o lugar 
em que vivemos e a nossa escola?

Para Casa: Escolha uma das atividades trabalhadas em sala e envie para ser realizada de 
forma autônoma em casa.

Quarta-Feira e Quinta-Feira

Acolhida: Brincadeira dos Círculos: Primeiro dar boas vindas aos alunos e cantar com eles a 
música “O Meio Ambiente” que já cantaram na 2.ª feira, apontando no cartaz. Depois propor 
uma brincadeira e combinar as regras para o bom andamento da mesma. Traçar 1 círculo 
grande , 1 círculo médio e 1 círculo pequeno no chão. Fazer com as crianças uma fila do 
menor para o maior e andar pela sala cantando a música “O Meio Ambiente” (letra digitada 
abaixo), quando a professora bater palmas parar de cantar e seguir a comanda que será dada 
por ela, como: Os alunos que os nomes iniciam com a letra “A” ficam no interior do círculo 
grande, o aluno mais baixo fica no interior do círculo pequeno, o aluno mais alto fica no interior 
do círculo médio, os alunos que estão fora dos três círculos dêem as mãos e formam uma 
grande roda em volta dos que estão dentro dos três círculos. Os alunos cujos nomes iniciam 
com a letra “A” ficam agora fora do círculo e deem as mãos aos demais.  Os alunos cujos 
nomes começam com “V” ficam dentro do círculo maior. Continuar a brincadeira até quando 
achar  que  esteja  agradável,  inserir  outras  comandas  do  conteúdo  de  matemática 
(primeiro/último, atrás/à frente, ao lado de/entre, antes/meio/depois) e de Língua Portuguesa 
(alfabeto e lista nominal - nomes com as letras do mês).

Calendário/ Atividade 1: Oralmente: Leve o calendário anual à frente, peça aos alunos que o 
o  observem  a  partir  de  perguntas  que  abordem  os  seus  usos.  Quem  sabe  o  que  é  um 
calendário? Para que serve? Por que ele é importante? Quem sabe em que ano estamos? O 
ano  é  dividido  em  quantos  meses?  Em  que  mês  estamos?  Em  anexo  a  atividade  para 
posteriormente se fazer o registro escrito com o acompanhamento do professor.

Roda de Conversa:
Levar para a roda gravuras de revista ou de livros bem bacanas que retratem o meio ambiente 
natural, paisagens naturais preservadas, com todos os seus componentes vivos e não vivos. 
Peça que cada um escolha uma gravura e a aprecie. Indagar: O que vocês estão vendo nesta 
gravura? Existem animais? Quais? E plantas? E rios? E o céu como está?  Gostaram? É 
bonita?  Estas  gravuras  retratam  o  meio  ambiente  natural!  E  nós  fazemos  parte  do  meio 
ambiente? Precisamos dele para viver? Puxar o fio da conversa... Pedir que cada aluno cole a 
sua gravura no cartaz de sulfite  e faça  seu comentário sobre a paisagem e o que nós seres 
humanos devemos fazer para que este local continue sempre assim preservado e lindo.

Produção Textual: Construção de Lista Coletiva – 2.ª folha do livro:  Olhem para o mural 
que  acabamos  de  fazer,  pensem  num  título  para  o  mesmo  e  registre-o.  Em  seguida 
continuando como escriba leve os alunos a observarem o mural e faça uma lista coletiva no 
sulfite  sobre as atitudes necessárias para a conservação do meio ambiente, não se  esqueçam 
do título na lista.  Cópia significativa da lista com desenho sobre a mesma em folha a parte que 
fará parte do livro que estão construindo.

Leitura Compartilhada:
O MEIO AMBIENTE

OLÉ, LÊ
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OLÁ, LÁ
O MEIO AMBIENTE,

EU VOU PRESERVAR.

ESTA NATUREZA LINDA,
QUERO SEMPRE CONSERVAR.
SEM DESTRUIÇÃO DA VIDA,
NO CÉU, NA TERRA E NO AR.

A NATUREZA É TÃO BELA,
COM SEUS RIOS E SEU MAR.

QUE BELEZA!
ESTA TERRA QUE PAPAI DO CÉU NOS DÁ. 

OLÉ, LÊ
OLÁ, LÁ

O MEIO AMBIENTE
EU VOU PRESERVAR. 

Atividade 2 – Analisando o Texto Poético: Apresentar o cartaz com a música (letra bastão) e 
alguma ilustração. Fazer a leitura apontada, principalmente para que os alunos: percebam que 
a escrita representa a fala, diferenciem desenho de escrita, que se escreve e se lê da esquerda 
para  a  direita,  a  própria  organização  do  texto  no  espaço  do  papel,  o  título,  o  autor,  as 
características deste gênero textual (música/poesia), contar quantos versos, quantas estrofes, 
quantas palavras em cada verso, quantas letras em cada verso. Colorir  o título da música, 
destacar algumas palavras e fazer sua análise lingüística.  No item 4:
1.º Escreva no quadro as palavras: NATUREZA – AMBIENTE - TERRA; pergunte qual o nome 
das letras destacadas nessas palavras,  como ficou o som do  T  em cada uma delas? Em 
seguida peça que recortem palavras que contenham a letra Tt de revistas ou jornais e colem 
no espaço da folha. Depois de coladas, peça para colorirem o pedacinho das palavras que tem 
a letra Tt e observem o som do Tt nas diferentes palavras coladas.
2.º  Agora as crianças deverão circular  as figuras que começam com a letra  T,   depois de 
circuladas você pode pedir que as crianças escrevam as palavras com o alfabeto móvel, você 
circulará pela sala observando a escrita espontânea das crianças. Depois você pode fazer uma 
revisão coletiva dos nomes das figuras com as crianças.

Atividade 3- Ordenação do Texto Poético: . É importante que as crianças saibam este texto 
de cor para que depois se possa trabalhar a reescrita ou a ordenação, sem a consulta do 
cartaz; assim terão que pensar apenas em quais e quantas letras utilizar, o que não é fácil no 
início do processo de alfabetização. Apresento três variações para esta atividade, adequada ás 
hipóteses em que se encontra cada aluno. Faça as duplas adequadas e as intervenções.

Atividade 4 – Observar, pensar e completar o quadro com os números ou desenhos que 
estejam faltando: Trata-se de uma atividade de raciocínio lógico, onde as crianças terão que 
compreender a seqüência numérica e a relação entre numeral e quantidade. Se o professor 
circular  pela  sala  durante  a  realização  desta  atividade  poderá  avaliar  qual  o  nível  de 
entendimento dos alunos quanto a estas questões.

Hora da Leitura: Texto retirado da internet (informar aos alunos):

Dia do Meio Ambiente
     Neste mês de Junho dia 05 comemora-se o dia do Meio Ambiente, porém sem motivos para comemorarmos 
usamos o mesmo para repudiar os tipos de violência que ocorre sobre o Meio Ambiente. E quando falamos de 
Meio Ambiente estamos nos referindo a todos os seres que nele habitam, principalmente seu maior predador, o 
homem. Cada cidadão consciente da importância do Meio ambiente tem dever de lutar contra todos os tipos de 
arbitrariedade praticadas contra o mesmo. 

Ei! É você mesmo, está me ouvindo?
Quem fala sou eu, o Meio Ambiente.
Estou triste e arrasado
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O homem me despreza
Ele não me valoriza
Já fiz de tudo para conquistar sua confiança, porém todas as tentativas foram inúteis, e cada dia que passa 
continua tirando pedaços de mim.
Eu tento mostrar-lhe a minha importância, mas ele não me ouve, nem sequer pára um segundo para refletir 
sobre minha utilidade, e o que represento para o planeta.
Pobre coitado nem se toca que faço parte de tudo que há no planeta. 
Que sou a água que sacia tua sede.
Que sou o alimento que mata tua fome. 
Que sou o ar que respiras. 
Aliás, sou a tua vida, e me destruindo conseqüentemente estará planejando tua própria morte.
Entendo que estas ações não têm fundamentos conscientes, e sim a presença de uma ganância ilusiva de poder. 
O pior disso tudo é que a inteligência do homem não é capaz de perceber que o dinheiro não se come, nem se 
bebe, nem se respira. Muito menos, salva vida. Pode ser que ele até descubra algum dia, porém será muito 
tarde.

Você que parou pra me ouvir, não me deixe morrer
Por favor
Salve-me!
Salve-me!
Salve-me...!

Marcos Aquino,
Queimadas - BA - por correio eletrônico
Endereço eletrônico: markosakynno@yahoo.com.br

Para Casa: Escolha uma das atividades trabalhadas em sala e envie para ser feita no para 
casa de forma autônoma pelas crianças.

Sexta-Feira

Acolhida: Escrever em cartaz letra da “Paródia Ecológica”, cantar com as crianças apontando 
no cartaz, combinar que enquanto estiverem cantando deverão ficar de olho na professora e 
imitar seus gestos, como ficar de pé, sentada, ora braço direito levantado, ora braço esquerdo, 
coçando a cabeça, aperto de mão do colega a sua frente, depois o detrás, lado direito, lado 
esquerdo, de um pé só, batendo palmas, etc.

Calendário. Atividade 1: Fazer cartaz com uma linha do tempo, com os meses do ano, como 
esta abaixo. Pedir que alguns alunos se encaminhem a frente e completem a linha do tempo de 
acordo com as comandas: Em anexo Atividade 1.
Pintar de azul o Mês em que estamos.
Pintar de verde, o Mês em que estavam de férias.
Pintar de vermelho o último Mês do ano.
Pintar de amarelo o primeiro Mês do ano.

JAN. FEV. MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOS SET. OUT. NOV. DEZ

Roda de Conversa: Levar para a sala diversas gravuras que retratem o desrespeito ao meio 
ambiente no geral (desmatamento, queimadas, poluição dos rios e mares, lixo fora do lixo, 
poluição do ar, sujeira nas ruas, etc.), há um arquivo em anexo com estas gravuras e o texto 
Sr. Esbanjão (em anexo).  Pedir  que cada criança escolha uma gravura e pense um pouco 
sobre o que ela está querendo nos dizer. Faça um retrospecto com as crianças das rodas de 
conversa anteriores (na primeira construíram o conceito de meio ambiente natural, na segunda 
observaram ambientes naturais preservados e hoje o que estamos vendo nessas gravuras?). 
Pedir  que  cada  criança  mostre  a  sua  gravura  ao  grupo,  fale  sobre  ela,  pense  nas 
consequências para o planeta e para seus habitantes(animais  e homens)  e que regras ou 
recados poderíamos criar para evitar que isto  aconteça.
Sugestão de Produção de Texto Coletiva (para não ficar cansativo esta atividade pode 
ficar  para  quando você  achar  mais  adequado,  nas rotinas posteriores,  pois  já  estão 
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construindo o livro): Escrever um texto narrativo contando a história retratada nos quadrinhos 
“O Sr. Esbanjão” (em anexo), incentivar os alunos a ditarem o texto e escreva da forma que 
falarem. Em outro dia retome a escrita fazendo a revisão coletiva

Construção da 3.ª folha do livro: Proponha aos alunos escreverem “Recados (BILHETES) 
Ecológicos” sobre como preservar a natureza ( lixo no lixo) ou alertando sobre os perigos de 
se maltratar o meio ambiente, como: se poluirmos as águas, morreremos de sede, O ar poluído 
causa doenças! Não polua o ar, etc. Professor (a) você será a escriba da turma, escreva como 
eles ditarem, depois retome a leitura fazendo a revisão, justificando que temos que escrever 
corretamente, de forma que todos entendam e que fique gostoso de ler; pois o livro ficará a 
disposição para leitura. Cópia significativa: Os alunos farão a cópia em papel próprio para fazer 
parte do livro em construção.

Leitura Compartilhada: (cantar no ritmo de peixe vivo)

PARÓDIA ECOLÓGICA

COMO PODE UM SER VIVO
VIVER SEM SEU HABITAT?

COMO PODE UMA ESPÉCIE 
SER CAÇADA TODO DIA?

COMO PODEREI VIVER?
COMO PODEREI VIVER?

SEM A TUA ,
SEM ATUA,

SEM A TUA COMPANHIA. (BIS)

COMO PODE UMA FLORESTA
VIVER SENDO INCENDIADA?
COMO PODE UMA FLORESTA

DESMATADA TODO DIA

COMO PODEREI VIVER?
COMO PODEREI VIVER?

SEM A TUA,
SEM ATUA,

SEM A TUA COMPANHIA. (BIS)

Atividade 2 – Paródia Ecológica/ Brincando de Detetive: Fazer a leitura apontada do texto. 
Informar  o  porquê  de  o  texto  ser  uma  paródia,  que  se  trata  de  um texto  poético/música 
(formado por estrofes e as estrofes por versos - cada linha é um verso). Identificar onde está o 
título,  lê-lo  com  os  alunos,  contar  quantas  estrofes,  quantos  versos.  Levantar  situações-
problema  (Se  tirarmos  1  estrofe  do  texto  com  quantas  ficaremos?  Qual  verso  tem  mais 
palavras?  Qual  verso  tem mais  letras?   Se juntarmos as  palavras  da  primeira  e  segunda 
estrofes  com  quantas  ficaremos?).  Ler  apontando  no  cartaz  e  pedir  que  acompanhem 
apontando na folha. Depois pedir que eles leiam acompanhando com o dedo em sua própria 
folha, vá caminhando e observando se estão realmente acompanhando, fazendo relação do 
oral com o escrito. Se terminarem a leitura e estiverem apontando no meio do texto, intervir 
(mas e agora ainda falta isto tudo para ler? Cada vez que você lê, a fala deve estar escrita, 
comece novamente).  Pintar  o título  de uma cor,  circular  as palavras iniciadas com V e F. 
Outras atividades em anexo.
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Atividade 3 – Oba Continhas!:  Com esta atividade vocês estarão trabalhando a subtração no 
concreto com as crianças,  através das ilustrações. As crianças através das figuras farão a 
sentença matemática ao lado das mesmas, as duas últimas ficaram para serem produzidas 
pelos alunos tendo você professor (a) como mediador (a).

Artes/Recreação:
Colocar em cima da mesa copos descartáveis, garrafa reciclável de água ou de refrigerante 
600ml, casca de ovos ou outro recipiente, cada criança pegará um, depois caracterizarão o seu 
recipiente com olhos e boca recortados de revistas, darão um nome, em seguida os recipientes 
serão cheios de terra. Quando todos já estiverem com seus recipientes com a terra cada aluno 
receberá um pouco de semente de alpiste, propor às crianças plantarem a sua sementinha e 
durante todos os dias observar seu crescimento. Conversar sobre os cuidados, o que aquela 
sementinha vai precisar para crescer? Quando as sementes crescerem ficará com um cabelo, 
propor darem um nome à plantinha. Quando o cabelo crescer é só inventar, as meninas podem 
dar lacinhos, os meninos cortar  arrepiado, colocar um boné é só deixar a criatividade fluir. 
Depois cada um vai apresentar o seu personagem e descrever suas características (alegre, 
tímido, profissão, idade, o que gosta e o que não gosta). Olhe abaixo como ficará bacana. As 
crianças vão adorar esta atividade. E você também! Professor (a), faça o seu e apresente-o às 
crianças, é um incentivo.

Hora da Leitura: 

A DOENÇA DA TERRA

UM DIA, A TERRA COMEÇOU A TOSSIR: COF, COF... COF...
O SOL, AINDA SONOLENTO, ACORDOU APAVORADO. O SUSTO FOI TÃO GRANDE, QUE ELE 
COMEÇOU A GAGUEJAR:

- O-O-O-Q-Q-QUE-QUE-FO-FO-FOI, TERRA?
A TERRA, COM A CARA ABATIDA, RESPIRAVA COM DIFICULDADE.
-O QUE FOI, TERRA? _TORNOU A PERGUNTAR O SOL.
-ESTOU A CADA DIA PIOR! ONTEM, PASSEI MAL O DIA TODO!-E ENQUANTO FALAVA, 

OLHAVA BEM PARA O SOL,  PARA VER SE ELE ESTAVA MESMO COMPREENDENDO OU SE 
ESTAVA ACHANDO AQUILO “COISA DE MULHER”.
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BASTANTE ASSUSTADO, PORÉM, O SOL CORREU A BUSCAR UM XAROPE. ATERRA, AO 
VER O REMÉDIO, DEU UMA TORCIDINHA NA MONTANHA QUE LHE SERVIA DE NARIZ:

-NÃO, OBRIGADA! XAROPE NÃO CURA MINHA DOENÇA, NÃO!
O SOL, JÁ MEIO BRAVO COM TANTOS CHILIQUES DA TERRA, PERGUNTOU COM VOZ 

GRAVE E ENFEZADA:
-O QUE PODE CURAR VOCÊ, ENTÃO?
-COF, COF... COF... OS HOMENS, SÓ OS HOMENS!-RESPONDEU A TERRA SOFRIDA.
-POR QUE OS HOMENS? –PERGUNTOU O SOL, CURIOSO.
-COF, COF... COF... PORQUE SÃO ELES OS CULPADOS. DÊ UMA ESPIADINHA PARA VER 

COMO ELES POLUEM TUDO, DESTROEM TUDO, ACABAM COM TUDO.
O SOL DEU UMA OLHADINHA PARA BAIXO E NÃO GOSTOU NEM UM POUQUINHO DO 

QUE VIU.
NO AMAZONAS, OS HOMENS CORTAVAM A DONA VERDINHA, UMA CASTANHEIRA COM 

MAIS DE CEM ANOS DE IDADE, NO PANTANAL, CAÇAVAM OS ANIMAIS PARA VENDER A PELE, 
O COURO.

NOS RIOS, OS HOMENS JOGAVAM LIXO, LATAS DE VENENOS, MATANDO OS PEIXES, 
POLUINDO TODA A ÁGUA.

NAS CIDADES GRANDES, AS FÁBRICAS E OS CARROS SOLTAVAM NO AR FUMAÇAS 
PRETAS QUE ACABAVAM COM OS PULMÕES DE TODA GENTE.

-PARA VOCÊ TER IDÉIA-DISSE A TERRA-MUITAS CRIANÇAS JÁ ESTÃO NASCENDO COM 
PROBLEMAS DE RESPIRAÇÃO. E OS ADULTOS, AH, NÃO HÁ PULMÃO QUE AGÜENTE! COF, 
COF... COF...

QUANDO O SOL TERMINOU DE VER TUDO ISSO,  ESCONDEU  DISFARÇADAMENTE  O 
VIDRINHO DE XAROPE, COMPREENDENDO, AFINAL, QUE A TERRA TINHA RAZÃO...

O REMÉDIO PARA A DOENÇA DA TERRA NÃO PODIA SER COMPRADO EM NENHUMA 
FARMÁCIA.  O  REMÉDIO  PARA  A  DOENÇA  DA  TERRA  CHAMAVA-SE  AMOR  E  RESPEITO  À 
NATUREZA,  E  ISSO  ERA  COISA  QUE  SÓ  PODIA  SER  ENCONTRADA  NO  CORAÇÃO  DAS 
PESSOAS.                                                                                                             Maria Aparecida Pinceratti.

A doença da Terra.
Editora Arco-íris.

Para Casa: Contar para a família a história “A doença da Terra” e fazer o desenho sobre a 
mesma. Trazer notícias de jornais ou revistas sobre enchentes, desmatamentos, poluição, ou 
qualquer outro desastre ambiental.

Segunda-Feira

Acolhida: Fazer a acolhida se utilizando da chamadinha. Leve a quantidade exata de recortes 
de frutas para as meninas e folhas para meninos. Recolher a notícia do para casa e entregar o 
recorte de uma fruta para cada menina presente e de uma folha para cada menino presente. 
Pedir que cada um se levante e cole na frente de seu nome na lista nominal o recorte que 
recebeu. Fazer as devidas intervenções durante a colagem na frente do nome (qual a primeira 
letra de seu nome? E a última? Quantas vezes você abre a boca para falar seu nome? Mas 
quantas  letras  têm  seu  nome?).  Estas  reflexões  auxiliam  no  avanço  das  hipóteses, 
principalmente  dos  pré-silábicos.  Depois  brincar  com  situações-problema  utilizando-se  da 
chamadinha com as colagens (Quantas frutas temos coladas? Quantas folhas? E ao todo? Se 
retirarmos 3 frutas, com quantas frutas ficaremos?  Quantos alunos faltaram? ( contar as frutas 
e  folhas  que  ficaram  com  a  professora).  Quantas  meninas  faltaram?  Quantos  meninos 
faltaram? E assim por diante... depois deixar que cada um pegue  na chamadinha seu recorte e 
cole  como enfeite no caderno.

Calendário. Atividade 1: Em anexo. As crianças terão que identificar no calendário o dia do 
meio  ambiente  e  pintá-lo  de  azul,  pergunte  em qual  dia  da  semana  será  o  dia  do  meio 
ambiente. Em seguida irão pintar de verde os dias anteriores ao dia 05/06 e de amarelo os dias 
posteriores,  registrando  o  numeral  correspondente  a  cada  total  de  dias.  Será  trabalhado 
também antecessor e sucessor.
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Leitura Compartilhada: 
Herdeiros do Futuro

                       Toquinho
A vida é uma grande
Amiga da gente
Nos dá tudo de graça
Pra viver
Sol e céu, luz e ar
Rios e fontes, terra e mar...

Somos os herdeiros do futuro
E pra esse futuro ser feliz
Vamos ter que cuidar
Bem desse país
Vamos ter que cuidar
Bem desse país...

Será que no futuro
Haverá flores?
Será que os peixes
Vão estar no mar?
Será que os arco-íris
Terão cores?
E os passarinhos
Vão poder voar?...

Será que a terra
Vai seguir nos dando
O fruto, a folha
O caule e a raiz?
Será que a vida
Acaba encontrando
Um jeito bom
Da gente ser feliz?...

Vamos ter que cuidar
Bem desse país
Vamos ter que cuidar
Bem desse país...

Roda de Conversa: A música fala que devemos cuidar bem deste país. Vocês sabem como se 
chama o país onde moramos? E o nome da cidade onde moramos? E o estado onde fica esta 
cidade? Representar com círculos de tamanhos variados do maior para o menor o Mundo, o 
país (Brasil), o estado (Goiás), a cidade( Anápolis) e no interior da cidade seu bairro(nome do 
bairro da escola) e no interior do bairro a nossa escola ( nome da escola) um se sobrepondo ao 
outro para que as crianças consigam entender no concreto. Partir para a questão: temos que 
cuidar  do  nosso  país?Estado,  cidade,  bairro,  escola?  Como? Vamos caminhar  pela  nossa 
escola  e  observar  como  anda  esse  meio  ambiente.  Observem  a  limpeza,  as  plantas,  o 
comportamento das pessoas em relação à preservação deste meio ambiente (uso da água, o 
lixo, etc.). E a nossa sala? Estamos cuidando do meio ambiente da nossa sala? Jogamos o lixo 
no lixo? De que são feitos nossos lápis? E as folhas dos livros e cadernos? Se cuidarmos 
destes estaremos contribuindo para a conservação da natureza? Como? Por quê? Deixar que 
cada um se coloque diante das questões levantadas.
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Construção da 4.ª folha do livro - Escrita de Bilhete:  Vamos escrever um bilhete para as 
pessoas falando sobre a importância de cuidarmos do nosso meio ambiente, que é a escola. 
Mostrar o que é um bilhete, para que serve e qual a sua estrutura. Os alunos irão ditar e você 
escreverá o bilhete, primeiro da forma como falarem, depois vá retomando fazendo a leitura em 
voz alta e as intervenções necessárias junto aos alunos para que fique bem claro aos que 
forem ler. Cópia significativa do bilhete em folha que será anexada ao livro. 

Atividade  2  –  As  Partes  das Plantas  –  Vamos Pensar  e  Escrever.  Oralmente:  Leitura 
apontada  do  texto  “Herdeiros  do  Futuro”,  perguntar  às  crianças  que  tipo  de  texto  é  este 
(poesia,  entrevista,  notícia,  bilhete,  lista)?  Por  quê? Depois  de  trabalhar  a  identificação do 
gênero textual, partir para outras abordagens: identificação do título, do autor, quantas estrofes 
tem a poesia. Trabalhar a quarta estrofe com a intenção de estudar as partes das plantas e 
outras atividades de análise e reflexão sobre a língua escrita. Atividade escrita em anexo.

Atividade 3 – Um pouco mais sobre os números. Em anexo. Nesta atividade você poderá 
observar  se as crianças estão compreendendo a seqüência  numérica,  visto que terão que 
completar o quadro com os números que estão faltando no mesmo. Com a leitura dos números 
e com o bingo, pode-se observar se as crianças reconhecem e nomeiam os numerais. 

Hora da Leitura: Selecionar alguma notícia do para casa e ler, não esquecer de falar sobre o 
portador deste tipo de texto (jornal ou revista) e da tipologia “texto informativo”. Professor(a) 
esteja preparado(a), leve algum portador com notícia  caso não chegue através das crianças.

Para Casa: Escolha uma das atividades trabalhadas em sala e envie para ser realizada de 
forma autônoma em casa.

Terça-Feira

Acolhida: Receber as crianças recitando a poesia “A Semente Dourada”, combinar que todos 
farão os gestos imitando a professora, enquanto, esta recita a poesia. Depois entregar uma 
folha dividida em três partes, representando as três estrofes da poesia, enquanto a professora 
lê  as  estrofes  uma a uma,  as  crianças  terão  um tempo para  representá-las  em forma de 
desenho (incentivar que escrevam espontaneamente o que está no desenho). Esta folha fará 
parte do livro que estão construindo.

A SEMENTE DOURADA

EM SUA CAMINHA DE TERRA
DORMIA A SEMENTE DOURADA;
ALGUMAS GOTINHAS DE CHUVA

FORAM ACORDÁ-LA.

O SOL SE APROXIMOU UM POUQUINHO
E ESQUENTOU-A COM SEU CALOR.

A SEMENTE SE ROMPEU,
FEZ FORÇA... E SE ESTICOU.

FICOU MUITO CURIOSA
E O MUNDO ADMIROU.

ASSIM A SEMENTE DOURADA
UMA PLANTA SE TORNOU

Roda de Conversa e Construção da 5.ª  folha do livro  -  Escrita de texto Instrucional: 
Propor  às  crianças  escreverem um texto  que ensine  a  outras  crianças  como plantar  uma 
plantinha e como cuidar para que a semente cresça e a planta não morra. Dizer a elas que este 
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texto  se  chama texto  instrucional  porque  ensina  algo,  como por  exemplo,  os  manuais  de 
brinquedos e jogos, ou de montagem de eletrodomésticos, etc. Leve alguns, mostre e leia para 
as crianças. Atuando como motivadora e escriba passe à escrita, primeiro do texto sobre como 
se plantar uma semente (pergunte o que é preciso primeiro para se plantar uma semente (o 
recipiente,  a terra, água, ar,  sol...)).  Depois para a construção do texto instruindo sobre os 
cuidados  para  aquela  semente  crescer  e  virar  uma plantinha.  Cópia  significativa  em folha 
própria para o livro que estão construindo.

Calendário. Atividade 1: Marcar no calendário o dia de hoje, pintar de azul os dias que já se 
passaram e registrar o total, depois pintar de amarelo os dias que faltam para chegar ao final 
do mês e registrar o total.

Leitura Compartilhada: Texto: A Semente Dourada

Atividade  2:  Oralmente:  Leitura  apontada  do  texto  “A  Semente  Dourada”.  Perguntar  às 
crianças que tipo de texto é este (poesia, entrevista, notícia, bilhete, lista)? Por quê? Depois de 
trabalhar  a  identificação do gênero  textual,  partir  para  outras  abordagens:  identificação  do 
título, do autor, quantas estrofes tem a poesia? Pedir que um aluno venha até o texto e circule 
a palavra semente, fazer as intervenções necessárias,  que pinte as letras “S” e “T” e outras 
atividades de análise e reflexão sobre a língua escrita. Atividades escritas em anexo.

Atividade 3. Oba Continhas!!!  Com esta atividade vocês estarão trabalhando a adição no 
concreto com as crianças,  através das ilustrações. As crianças através das figuras farão a 
sentença matemática ao lado das mesmas, somente uma está completa,  as demais serão 
construídas pelos alunos tendo você professor (a) como mediador (a).

Atividade 4. Jogo do Fecha Quadrado: Você pode fazer primeiramente um no quadro e jogar 
com as crianças para que aprendam o procedimento do jogo, depois entregue as folhas para 
que joguem em duplas, circule pela sala observando como estão procedendo. É uma atividade 
não só de raciocínio lógico como também de resolução de situação problema.

Hora da Leitura: A poesia abaixo como introdução à leitura do livro “João, o pé de feijão”. Em 
anexo.

   
      A Sementinha

Fiz na terra um buraquinho
Coloquei a sementinha. 
E reguei, reguei, reguei
Vi nascer uma plantinha. 

Veio a chuva e a luz do Sol
Ajudar a sementinha
A crescer, crescer, crescer
E virar uma plantinha. 

A semente deu o caule, 
Deu a folha e a florzinha. 
A florzinha deu o fruto
E o fruto a sementinha
Assim, assim, assim, assim, assim (bis)

Para Casa:  Pesquisar com os pais e avós como era a rua anos atrás, o que mudou? O que 
permaneceu? Se possível trazer fotos.
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Quarta-Feira

Acolhida / Roda de Conversa: Experimentos sobre as partes das plantas. Hoje em nossa 
roda de conversa vamos dar início a alguns experimentos onde vocês poderão observar as 
funções das partes das plantas. 

Raiz: para constatar a função de absorção das raízes você pode colocar uma planta com raiz em um 
recipiente transparente com água. Para que não ocorra evaporação dessa água você deve colocar um 
pouco de óleo (pode ser o de cozinha) neste recipiente;  deste  modo o óleo ficará em cima e não 
permitirá que a água evapore. Feito isto você deve fazer uma marca no nível da água e depois colocar a 
planta em um local iluminado. Esperar uns dois dias e verificar o nível da água. Você notará que o nível 
da água abaixou, como a possibilidade de evaporação está descartada você comprovará que a raiz 
absorveu a água. 

Caule : Para constatar a função de condução no caule você deve ter em mãos uma flor branca (rosa, 
palma, cravo, crisântemo), água, anilina e prosseguir da seguinte maneira: 

• Misturar água e anilina em um recipiente (a solução deve ser concentrada).
• Em seguida fazer um corte transversal no talo da planta (o talo da planta deve ficar uns 15 cm) e 

colocá-la rapidamente nessa solução.
• Depois de 30 min. observar.

Você  notará  que  as  pétalas  da  flor  vão  ficar  coloridas,  resultado  da  condução  do  caule. 
  

Folha :  para  constatar  que  nas  folhas  ocorre  o  processo  de  transpiração  da  planta,  você  deverá 
prosseguir da seguinte maneira:

• Pegar um saco plástico e um barbante e amarrá-lo em um galho de uma planta que deverá ficar 
exposta ao sol (pode ser uma planta da escola ou vaso).

• Depois de uns 20 minutos observar.

Você notará que existe água no interior do saco plástico. Explicar para os alunos que a transpiração  
ocorre em forma de vapor, mas em contato com o saco plástico o vapor se condensa.

Calendário: Hoje o trabalho com o calendário será feito apenas oralmente. Levar o calendário 
do mês à frente e trabalhar oralmente com as crianças, pergunte que dia é hoje, chame um 
aluno parta  marcá-lo  no calendário  e  pergunte  para ele  que dia  da semana,  incentive-o a 
pesquisar  no calendário  e  apontá-lo  para  a turma.  Contar  quantos  dias  já  se passaram e 
quantos dias faltam para acabar o mês de junho.

Leitura Compartilhada/ Produção de Texto: “Se esta rua fosse minha”. Depois de fazer a 
leitura apontada do texto, de identificar o título,  nome do autor e a tipologia textual; perguntar 
quem trouxe alguma foto de sua rua e o que os pais, avós ou moradores antigos da rua falaram 
sobre como ela era anos atrás e como é hoje. Perguntar o que gostariam que mudasse em sua 
rua, se a rua fosse dele como ela seria? Escutar alguns alunos e propor a escrita de um texto 
coletivo sobre a rua dos nossos sonhos.

Paraíso (Música: Se esta rua fosse minha)
José Paulo Paes

Se esta rua fosse minha,
eu mandava ladrilhar,
não para automóveis matar gente,
mas para criança brincar.
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Se esta mata fosse minha,
eu não deixava derrubar.
Se cortarem todas as árvores,
onde é que os pássaros vão morar?

Se este rio fosse meu,
eu não deixava poluir.
Joguem esgotos noutra parte,
que os peixes moram aqui.

Se este mundo fosse meu,
Eu fazia tantas mudanças
Que ele seria um paraíso
De bichos, plantas e crianças.

Atividade 1. Texto “Se esta rua fosse minha”:
1.°  Fazer a leitura apontada do texto com as crianças, perguntar que tipo de texto é (bilhete, 
lista, poesia, informativo?). Pedir que uma criança venha a frente e aponte onde fica o título da 
poesia e peça que ela leia apontando, depois chame outra e peça que aponte onde está o 
nome do autor  da  poesia  e  leia  apontando.  Em seguida  chame outras  crianças  para  que 
encontrem algumas palavras como: RUA, ÁRVORES, AUTOMÓVEL. Perguntar o que é um 
verso na poesia, chamar uma criança para contar os versos, depois pergunte o que é uma 
estrofe e quantas estrofes tem esta poesia, registrar os numerais correspondentes.
2.° Observar com as crianças os sons da letra V nas palavras ÁRVORE E AUTOMÓVEL, pegar 
fichas com nomes de alunos que possuam a letra V e observar o som desta em diferentes 
palavras, pedir  que montem com alfabeto móvel a palavra ÁRVORE  e brinquem de trocar 
letrinhas nesta palavra, troquem o O pelo I, leiam e vejam como ficou a palavra e assim por 
diante.
3.°  Agora  as  crianças  terão  que  ler  o  nome das  figuras  e  copiá-los  abaixo  dos  som em 
destaque nas palavras acima (ÁRVORE – AUTOMÓVEL).
4.° As crianças terão que recortar de revistas, jornais ou livros para recorte palavras com a letra 
V e observar os diferentes sons desta letra nas palavras.
5.° Contar quantas letras e quantos pedacinhos tem as palavras analisadas e qual é a maior.

Atividade 2. Vamos Pensar e Inventar:  Esta é uma atividade de resolução de problema de 
uma situação matemática e também de produção de texto coletivo. Explique às crianças que 
eles terão que inventar uma história sobre o menino, por que ele fez a brincadeira do bem me 
quer mal me quer com a rosa, em que ou em quem ele estava pensando? Quantas pétalas ele 
tirou da rosa? E a rosa como ficou? Instigue a criatividade das crianças e quando você estiver 
escrevendo vá trabalhando a estruturação textual com as crianças, como (título, parágrafo). As 
crianças te surpreenderão com a produção

Atividade 3. Conhecendo as partes das plantas:  Faça uma revisão oral sobre o conteúdo 
“as partes da planta e suas funções”, depois dê esta atividade e verifique a aprendizagem dos 
alunos,  acompanhe  mais  de  perto  os  pré  silábicos  e  silábicos,  que  precisarão  utilizar  as 
estratégias de leitura para identificarem os nomes.

Hora da Leitura: Professora escolha alguma obra de qualidade literária,  que a escola possua 
para esse momento de apreciação tão importante para os alunos.

Quinta-Feira
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Acolhida/  Hora  da  Leitura: As  crianças  terão  como acolhida  a  história  em slides  “Festa 
Junina”, com os personagens da Turma da Mônica de Maurício de Sousa.

Roda de Conversa: O que vocês acharam da história da festa junina? Vocês já sabiam que a 
festa junina era comum na Europa e os portugueses a trouxeram para o Brasil no século XVI e 
que a origem da dança de quadrilha vem das danças de salão francesas do século XVIII? 
Vocês sabem qual  é  o  instrumento  musical  típico  em festas  juninas?  É a sanfona,  vocês 
conhecem, já escutaram? Viram quanta coisa nós aprendemos? Ah! Quais são as comidas 
típicas  de  festa  junina?  (amendoim,  bolo  de  fubá,  canjica,  cocada,  curau,  milho,  paçoca, 
pamonha,  pé-de-moleque,  pinhão,  pipoca)  e  as  brincadeiras?  (quadrilha,  pau  de  sebo, 
coelhinho na toca, jogo de argolas, pescaria, acerte o alvo), Agora quero ver se vocês sabem 
me dizer quais costumes algumas pessoas têm em festas juninas que são muito perigosos e 
que devemos evitar (soltar  balões e fogos de artifício).  Por que estes atos são perigosos? 
Agora  que  nós  já  conhecemos  sobre  as  festas  juninas  que  tal  organizarmos  a  da  nossa 
escola? Mas como estamos no mês do Meio Ambiente e já sabemos o quanto temos que lutar 
para preservá-lo, que tal planejarmos uma festa junina ecológica e brasileira (verde e amarela 
em homenagem a copa do mundo) e com uma campanha de conscientização da preservação 
do meio ambiente junto ao público que virá participar em nossa escola? Escutar  o que os 
alunos vão dizer sobre a proposta. Depois partir para a organização da Festa Junina Ecológica. 
Abaixo vou deixar  algumas sugestões  que podem ser  realizadas  no decorrer  do mês nas 
outras rotinas que você for planejando ok!

SUGESTÕES PARA A FESTA JUNINA ECOLÓGICA

A proposta é o resgate e a valorização das tradições da Festa Junina, montando barracas 
ecológicas com brincadeiras que conscientizam os alunos da necessidade da preservação, da 
reciclagem e dos cuidados direcionados ao meio ambiente.  Assim a barraca da pescaria, dará 
lugar  à pescaria  do lixo que poluí  nossas águas,  em vez de colocar  o rabo no burrinho a 
brincadeira é tapar buracos na camada de ozônio, a barraca da argola virará jardim enfeitado 
com diversas flores confeccionadas com garrafas plásticas e a barraca do acerte na boca do 
palhaço  vira  acerte  o  lixo  no  recipiente  correto  separando  adequadamente  para  serem 
reciclados.   Além  disso,  os  enfeites  da  escola  serão  todos  confeccionados  através  da 
reciclagem (bandeirinhas de jornais, revistas, garrafas pet, flores de garrafa pet, luminárias de 
garrafas pet ou de iogurtes, etc.).
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Materiais:

- Garrafas PET
- Tampinhas variadas
- Palitos para churrasco
- Giz de cera vermelho para as bochechas
- Cola quente

Calendário.  Atividade 1.Trabalhando com calendário:  Identificar  no calendário  o dia  de 
hoje, depois registrar quantos sábados e domingos tem no mês de junho, quantos dias tem a 
semana, qual o primeiro e último dia do mês. Em anexo.

Leitura Compartilhada: Lista de Coisas da Festa Junina.
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Materiais
 . Estojo de Pintura a Dedo  
. Papel sulfite  . Barbante  . 
Cola branca . Tesoura 

LISTA
COISAS DE 

FESTA JUNINA

AMENDOIM
BANDEIRINHA
CANJICA
COCADA
CURAU
FOGUEIRA
MILHO 
PAÇOCA 
PAMONHA
PESCARIA
PIPOCA
QUADRILHA
SANFONA



Atividade 2. Lista “Coisas  de Festa Junina”. Primeiramente, fazer a leitura apontada da lista 
com as crianças.  Depois iniciar a atividade pintando as palavras com inicial  C  e  P,  com a 
intenção  de que façam a análise lingüística dessas palavras (letra inicial e final, quantas letras, 
quantos sons),  fazer reflexões que levem as crianças a perceberem como é o som destas 
letras em cada uma das palavras e o “porquê”. Verificar se já entendem o que seja ordem 
alfabética, faça a leitura e peça que marquem o sim ou não, passe observando a resposta e 
fazendo intervenções junto aos que ainda não entenderam. Os pré silábicos e silábicos você 
pode orientar a busca na lista do nome das figuras, já os silábicos alfabéticos e alfabéticos 
devem escrever sem consultar a lista.

Atividade 3. Desafio Matemático:  Com esta atividade vamos trabalhar com as crianças no 
concreto  e  de  forma  contextualizada  a  noção  de  tirar  (subtração),  o  que  é  essencial  na 
aprendizagem matemática nesta fase das crianças.

Atividade 4. 1.º Explique o que deve ser feito e circule pela sala observando a realização da 
atividade  pelas  crianças  e  intervindo  junto  àqueles  em  que  achar  necessário.  2.º É  uma 
atividade de problematização matemática, onde será trabalhada a adição no concreto junto às 
crianças.

Sexta-Feira

Acolhida/ Hora da Leitura “Biografia de Alfredo Volpi” – O Pintor das Bandeirinhas.  Já 
que estamos falando em festa junina vou apresentar a vocês a biografia de um pintor  que 
adorava pintar bandeirinhas, ele era conhecido como “o pintor das bandeirinhas. Vocês sabem 
o que é biografia? Então atenção! Vocês vão gostar muito da história e de apreciar os quadros 
feitos por Volpi. Em anexo a biografia e a história em slide.

Roda de Conversa:  conversar sobre Alfredo Volpi, mediar a apreciação de suas obras com 
algumas perguntas, como: as cores utilizadas por Volpi são tristes ou alegres? Que sensação 
este quadro nos transmite? Qual das obras você mais gostou? Por quê? 

Calendário: Hoje o trabalho com o calendário será feito apenas oralmente. Levar o calendário 
do mês à frente e trabalhar oralmente com as crianças, pergunte que dia é hoje, chame um 
aluno para  marcá-lo  no  calendário  e  pergunte  para  ele  que  dia  da  semana,  incentive-o a 
pesquisar  no calendário  e  apontá-lo  para  a turma.  Contar  quantos  dias  já  se passaram e 
quantos dias faltam para acabar o mês de junho.

Leitura Compartilhada: 

Atividade1. Vamos Completar a Música: Iniciar fazendo a leitura apontada com as crianças, 
você  no  cartaz  e  as  crianças  na  folha  de  atividade,  circule  pela  sala  e  observe  se  estão 
relacionando fala e escrita durante a leitura apontada do texto. Peça que cantem a música 
acompanhando a escrita na folha, continue observando e fazendo as intervenções necessárias.
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Depois retire o cartaz e passe para a atividade. As crianças silábico alfabéticas e alfabéticas 
não  deverão  ter  o  banco  de  palavras  na  atividade,  elas  precisam  pensar  nas  questões 
ortográficas, com a revisão da escrita durante a correção coletiva da atividade.

Atividade  2.  O que é,  O que é?:  Leia  a adivinha para as  crianças,  peça que liguem os 
pontinhos em ordem decrescente para descobrirem a resposta. Depois de descobrirem peça 
para formarem este nome com o alfabeto móvel, informe que o nome tem 5 letras e que depois 
deverão  escreve-lo,  colocando  cada  letra  em  um  quadradinho.  Circule  entre  os  alunos 
observando  as  escritas  e  fazendo  intervenções.  Agora  você  vai  brincar  com as  letras  da 
palavra  BALÃO com as  crianças,  provocando  a  reflexão  sobre  os  diferentes  sons  iniciais 
formados durante a brincadeira.

Atividade  3.  As  Bandeirinhas  de  Alfredo  Volpi:  É  uma  atividade  de  problematização 
matemática envolvendo a adição e subtração no concreto, seqüência numérica, conhecimento 
das cores e de escrita ( na escrita das cores, fornecer o banco de palavras apenas para os pré 
silábicos e silábicos).

Artes:  Apresentar as obras abaixo de Volpi às crianças e propor a releitura das mesmas. As 
obras das crianças podem ser expostas na festa junina ecológica da escola. 

Vejam as releituras feitas por crianças das obras mastros e bandeirinhas:

Recreação: Quadrilha.
Bibliografia:
 http://tiafabiolasonhomeu.blogspot.com/2009/07/alfredo-volpi-o-pintor-das-  

bandeirinhas.html
 Parâmetros Curriculares Nacionais – Vol. 9 – Meio Ambiente e Saúde
 Marcos Aquino,Queimadas - BA - por correio eletrônico

Endereço eletrônico: markosakynno@yahoo.com.br
 GASTALDI, Maria Virgínia etti alli. Projeto Buriti: Unidades 1, 2 e 3. São Paulo. 

Editora Moderna, 2007.
 CARMO, Cristina Fernandes etti alli. Matemática com Alegria, Curitiba, Ed. 

Positivo,2008.
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