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2º PERÍODO 

                            
                              PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES  

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
Professora: Aline 

   
Atividade: Contação de história + Artes   
 

Livro: A sementinha que não queria nascer  
 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor 

   
Justificativa:  

Nossa natureza está acabando e estamos ficando sem os recursos naturais, 
apesar de ter muitas pessoas que lutam pelo Meio Ambiente. Precisamos de muita 
ajuda e conscientização de todos.  

Através dessa atividade, iremos conscientizar os alunos e a comunidade 
escolar sobre a necessidade de se construir uma prática social pela preservação 
do meio ambiente, perceber que para estarmos no mundo, temos que cuidar do 
mesmo não poluindo e criando ações e atitudes de respeito e preservação. 

 

Objetivos: 

✓ Perceber as consequências positivas e negativas que o ser humano pode 
fazer na natureza;  

✓ Conscientizar sobre a importância da valorização, conservação e cuidado 
com o meio ambiente;  

✓ Estimular a criatividade e a imaginação;  
✓ Compreender o ciclo da vida. 

 

       Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/O8L6OALWLYs 
 

Desenvolvimento:  
Depois de assistir ao vídeo, converse com sua família sobre o que você 

aprendeu: o crescimento da plantinha e o que é preciso para a semente se 
desenvolver.   

Observe o desenho da germinação da semente e, numa folha branca, faça 
um lindo desenho do crescimento da semente ressaltando os recursos necessários 
para que ela se desenvolva como: água, terra, luz solar e muito carinho. Capriche 
no desenho e no colorido!  

Boa atividade!  

  

Complementação: Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao 
vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yxbVc7LY7B4 

https://youtu.be/O8L6OALWLYs
about:blank
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NOME: ______________________________ 
 
AS SEMENTES, PARA CRESCEREM FORTES, PRECISAM DE TERRA, LUZ SOLAR, ÁGUA, 
MUITO CUIDADO E CARINHO. 
 

 NUMERE AS IMAGENS DE ACORDO COM O DESENVOLVIMENTO DA 
SEMENTE. 
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   NOME: ______________________________ 
 

ARTES 

 FAÇA UM DESENHO RELACIONADO À HISTÓRIA: “A SEMENTINHA 
QUE NÃO QUERIA NASCER” 
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