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SEMANA DE 20 A 24 DE SETEMBRO 

 

 

AULA 1 

 
Material 

 Folha A4 ou Canson.  
 Tinta guache. 
 Avental.  
 Pincel.   
 Estojo completo. 

 

 
Aula híbrida 

OBJETO DE CONHECIMENTO:  

 O DIA DA ÁRVORE. 

 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Comemorar O DIA DA ÁRVORE, aproveitando para despertar a consciência 
ecológica nos alunos. 
 Mostrar a importância das árvores para o planeta. 
 Sensibilizar as crianças para os benefícios das árvores no dia a dia de todos os 
seres vivos 
 Promover o cuidado com o meio ambiente. 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Assistir ao vídeo que fala sobre O DIA DA ÁRVORE: 

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

 
Debate sobre a importância e benefícios  das árvores na vida dos seres humanos.  

 
Fazer uma pintura de uma árvore, usando tinta guache. Após a pintura realizada por 
cada criança, fazer um mural em sala.  
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BrmfPPXUbrQ
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Tarefa de

 

 Estude diariamente. 

 

 

 

 AULA 2 

 
Material 

 

 Estojo completo.  

 Caderno de Caligrafia 

 

 
Aula híbrida 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

 O DIA DA ÁRVORE. 

 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Treinar o uso da letra cursiva, usando o caderno de Caligrafia. 

 Relembrar a importância da árvore na vida dos seres vivos. 

  

DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=l3swWsXUCXs&t=22s  

Conversa sobre a história.  

Deixar que reflitam sobre as atitudes de alguns seres humanos em relação ao meio 
ambiente e às árvores.  

Leitura do poema “Árvore Querida”, relembrar os benefícios que as árvores nos 
trazem.  

 

ÁRVORE QUERIDA  

Bendita sejas, oh árvore querida. 

Que abriga vida em teus verdes ramos 

Nos dá as flores, frutos, alimentos. 

O puro ar , sombra amiga e proteção! 

Em ti, nas noites madrugadas, 

Canta a passarada 

O louvor da Criação! 

Salve, oh árvore bendita! 

Seja infinita 

Tua vida em nosso chão. 

 

Faça a cópia do poema no caderno de Caligrafia e ilustre. 

 

Tarefa de

 

 Estude diariamente. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l3swWsXUCXs&t=22s
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AULA 3 

 
Material 

 Slides. 

 Folha A4. 

 Estojo completo. 

 
Aula híbrida 

 OBJETO DE CONHECIMENTO:  

 Revisão de Conteúdo. 
 

EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM: 

 Recordar os conteúdos trabalhados durante as aulas de História e Geografia.  
  

 DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

1º momento: Realizar um QUIZ com as crianças.  

 
2º momento: As crianças devem elaborar uma pergunta sobre o que aprendemos 

nas aulas de História e Geografia para fazer para os colegas.    

Tarefa de

 

 Estude diariamente. 

 

 

 


