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1ª Atividade da semana – Vamos limpar a sujeira? 

Objetivo: Conscientizar com ações a importância de preservar o meio ambiente, trabalhar o 

respeito para com a natureza e para consigo mesmo.  

 

Como fazer: Vamos brincar de limpar o ambiente, pois ele sujo, a natureza adoece.  Em um 

espaço da casa, simule que é a natureza e reserve um recipiente que possa representar o cesto 

do lixo.  Pegue alguns papéis, garrafas de plásticos vazias, se tiverem, e joguem no chão 

espalhados para a criança explorar o local da realização da atividade. Agora, dê início a brincadeira 

recolhendo alguns papéis do chão  jogando no cesto de lixo, vá falando que devemos deixar a 

natureza limpa sem sujeiras. Peça ajuda da criança para limpar o local, coloque um papel nas 

mãos dela e a incentive jogar no cesto, assim que o fizer, comemore bata palmas, elogie, abrace 

e peça que continue fazendo para deixar o ambiente limpinho.  
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Tema: Conscientização Socioambiental. 

Atividade: Contação de História - O grupo de reciclagem 

Essa atividade vai ajudar a criança a desenvolver atenção, imaginação, gosto pela leitura e ampliar 

seu vocabulário. Nessa faixa etária é muito importante que a criança desenvolva a capacidade de 

concentração na hora de ouvir a história. 

Desenvolvimento: Sente-se com a criança em um ambiente aconchegante e silencioso, assista a 

história com ela, pausando o vídeo quando achar necessário, deixe que a criança observe as 

imagens, e incentive-a repetir com você os nomes das figuras que a história nos apresenta, assista 

mais de uma vez para que ela possa assimilar a mensagem, ajude-a entender, explicando com 

suas palavras a importância de jogar o lixo no lixo e não na rua, e que podemos reciclar a maior 

parte do lixo que produzimos. 

Link da história: Contação de História – O grupo de reciclagem  

https://youtu.be/BQPIZmQodYM  

 

 

 

 

https://youtu.be/BQPIZmQodYM

