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 ATIVIDADE: JOGO DAS SENSAÇÕES DA NATUREZA 

Preservar também é coisa de criança. Por muito tempo o meio ambiente, foi tratado nas escolas de forma isolada, o 
tema era lembrado apenas no dia em que comemora o Dia da Árvore.  

Atualmente a questão do meio ambiente está intimamente ligada ao currículo desde a educação infantil. Uma criança 
que desde cedo, é trabalhada que ela é parte da natureza e que ambas estão interligadas, ela saberá jogar o lixo no 
lugar certo, fazer economia de água e energia, evitar desperdício em todos os sentidos, reciclar, etc. Ações como 
essas são responsáveis por desenvolver sentimentos de respeito e gratidão ao meio ambiente. Se queremos ter 
adultos conscientes em relação a meio ambiente e sua preservação, devemos despertar pelas crianças, a 
consciência e a valorização. Essa semana faremos abordagens envolvendo Conscientização e Meio ambiente. 
Proporemos atividades divertidas e muito próximas as crianças, daremos oportunidades de interagir, participar, 
explorar e ao mesmo tempo se apropriar de aprendizagens tão significativas. 

Vamos levar a criança para conhecer um pouco dessa realidade?   

Converse sobre a proposta de assistir ao vídeo, "vai ter surpresas" crie um clima de expectativas, colocando 
almofadas, ou até mesmo tapete, só o fato de fazer pequenas mudanças no ambiente instiga curiosidade na criança. 

Para falar desse tema tão valioso, escolhemos a turma do Mundo Bita: Nem Tudo Que Sobra é Lixo, segue o Link: 
https://youtu.be/rUeaT5eqCyg. 

 Assistam juntos e observe o interesse da criança, o que mais lhe chamou a atenção?  Pode interromper o vídeo e 
frisar aspectos importantes sobre o cuidado com o meio ambiente, dando ênfase às atitudes favoráveis, ou seja, o 
que há de positivo. Após o vídeo vá até o seu quintal, ou no cantinho da natureza que você possui, reúna alguns 
elementos como folhas de árvore (variadas), gravetos, pedras, flores, um vasilhame com água, areia ou terra, uma 
folha de caderno em branco, acomode com a criança em torno desses materiais, pode colocar em uma caixa de 
papelão, madeira, ou bacia de plástico e incentive pegar, tocar, manusear, assim ela perceberá texturas, peso, 
cheiros, diferenças, sentirá a água. Segure a folha de papel com a ponta dos dedos polegar e indicador e perceberá 
o vento movimentando-a ou peça para a criança sentir a brisa do vento tocando em seu rostinho. Apenas redobre a 
atenção e cuidado em relação aos materiais que ofereça algum risco (deixem os gravetos com as pontas robustas), o 
tempo todo o adulto deve assessorar a atividade. As crianças adoram explorar a natureza, sem dúvidas, será um 
momento muito gostoso! Basta oportunizar. 

Não perca as oportunidades de registrar esses momentos e compartilhe conosco. Será um imenso prazer ter esses 
registros, eles apontam o quanto a criança aprende.   
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