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Olá crianças, como estão?  Esperamos que bem!! Nesta semana  vamos falar 

um pouco sobre o nosso Meio Ambiente. 

Todos nós fazemos parte do meio ambiente, e por isso, temos 

responsabilidades com ele. Não podemos apenas esperar uma ação dos 

outros, é preciso agir, participar, se envolver na causa. Nesse sentido, é 

importante que desde a infância se trabalhe e desenvolva a consciência 

ambiental. 

 

Atividade: Cuidando da Natureza 
 

Materiais necessários para essa atividade: embalagens vazias, garrafas pet de 

qualquer tamanho, potes vazios pode ser de Danone, latas vazias, papéis de 

balas e um cesto de lixo. 

Começaremos nossa atividade com as crianças assistindo ao vídeo da “Nina 

imagina- Natureza”, as crianças irão gostar é uma musiquinha muito legal 

falando sobre a Natureza e que devemos cuidar dela. Converse com sua 

criança sobre a importância de cuidar da Natureza, de não jogar lixo no chão, 

de não desperdiçar água, não poluir os rios, cuidar dos animais. 

Segue o link da musiquinha: https://www.youtube.com/watch?v=G7ZxKmVbCrg 

Após, em qualquer lugar da sua casa ou se tiver um quintal onde tenha 

plantações que represente a Natureza, seria muito bom para a nossa atividade. 

Pegue os materiais que solicitamos: as embalagens vazias, garrafas e tudo que 

você conseguiu para essa atividade. Espalhe por todo o espaço e também 

https://www.youtube.com/watch?v=G7ZxKmVbCrg


coloque o cesto de lixo por perto. Faça isso sem que sua criança veja. Em 

seguida, chame-a e diga a ela que tem muito lixo espalhado na natureza, e que 

precisam cuidar. 

Incentive a jogar tudo no cesto de lixo e assim cuidar da Natureza e de tudo 

que vive nela. 

Faça uma grande festa com a criança, quando acabar de colocar tudo no 

cesto, bata palmas, abrace, beije sua criança, demonstre todo seu 

contentamento, assim ela aprenderá que temos que descartar o lixo no local 

certo. E cuidará sempre do Meio Ambiente. 

Com essa atividade ela estará arrumando e explorando o espaço, por meio do 

seu deslocamento e dos objetos, aprendendo a cuidar da Natureza. 

Mande as fotos pra nós, dessa atividade e divirtam-se! 
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Projeto Leitura 

 

“Incentivar a leitura é a forma mais eficaz de disseminar cultura e 
valores, incitar a imaginação e despertar a criatividade.” (Elaine Sekimura) 

“Incentivar aos nossos jovens o gosto pela leitura é plantar uma semente 
com a certeza de que dará bons frutos.” (Deka Rissi) 

História: Re conta uma História: Tatu Balão 

Link da História: https://youtu.be/oKdFoKD_MRU 
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