
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 31/05/2021 SEMANA: 13 

PROFESSORES: Celma Correia e Antonia Domingues TURMA: Jd II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS; ESPAÇOS, 

TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
 

 

Visando o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é necessário estabelecer uma rotina para 
que esta tenha independência e autonomia para realizá-la. 
ROTINA DIÁRIA: 

• A criança escreverá o nome próprio (se a criança já sabe escrever o nome, comece a escrita 
do primeiro sobrenome); 

• Fará a leitura das letras do alfabeto aleatoriamente: B, T, P, D, F, V; 

• Na sequência de 1 a 10, fará a leitura somente dos números: 1, 3, 5, 7 e 9; 

• Leitura/História: As cores das lixeiras da coleta seletiva para reciclagem na educação 
ambiental. Link: https://www.youtube.com/watch?v=IfJ1z6ahgzk 

 

ATIVIDADE 
 

1°Momento: Converse com a criança a importância de preservar o meio ambiente. Explique que é 
fundamental para a saúde do planeta não desperdiçar água e energia elétrica, não jogar lixo na 
rua, preservar árvores, reciclar e reutilizar alguns materiais, são atitudes que ajudam na 
preservação do meio ambiente. Que podemos adquirir estes hábitos praticando no dia a dia. 
Mostre a figura e explique o porquê das cores das lixeiras, orientá-la que de acordo com as normas 
mundiais da coleta seletiva de lixo, procede assim: 
Coletor amarelo - metal, Coletor azul- papel, Coletor vermelho - plástico, Coletor verde- vidro, 
Coletor marrom - material orgânico. 

 
 

2° Momento: Peça para a criança desenhar do jeito que ela souber as lixeiras na folha de sulfite 
ou caderno. A seguir, fale para colorir com giz de cera suas respectivas cores. 
 

3° Momento: Oriente -a desenhar ou recortar figuras de diversos itens em revistas ou panfletos 
para que juntos possam fazer a classificação dos itens recortados, ou seja, distribuir cada qual em 
seu grupo de acordo lixeiras corretas. 
 
Objetivos: diferenciar diversos materiais, adquirir hábitos de reciclagem diária do lixo, preservar o 
meio ambiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=IfJ1z6ahgzk

