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Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: GARRAFINHA PET USADA COMO REGADOR 

Para esta atividade você vai precisar de: 

• 01 garrafa pet com tampinha (vazia e limpa) 

Esta atividade é bem simples e contribui muito para que a criança entenda a 

importância do Meio Ambiente. 

O adulto deve pegar a garrafa pet (vazia e limpa) e fazer alguns furinhos na tampa. 

Colocar água dentro da garrafinha e depois tampá-la. Levar a criança até ao jardim ou horta 

e molhar as plantinhas. O adulto deve fazer primeiro e pedir para a criança observar, e só 

depois, oferecer a garrafinha para a criança regar as plantinhas. Usando de forma simples 

como um regador, a criança irá gostar muito dessa divertida atividade. 

Observação: Para os pais que não 

conseguirem confeccionar o regador coma garrafinha, 

podem usar outra forma de oferecer à criança a 

atividade de regar as plantinhas como já fazem de 

forma habitual. 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 02/06/2021 SEMANA: 13 

PROFESSORES:  Andrea, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Silvana, 
Zilmara 

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 
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Estratégia de Aprendizagem:  

 CONSTRUÇÃO DE BINÓCULO COM MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 

     A reciclagem é o processo de reaproveitamento do lixo descartado, 

dando origem a um novo produto ou a uma nova matéria-prima, com o objetivo de diminuir 

a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, reduzindo o impacto ambiental. É 

possível reciclar materiais diversos como vidro, plástico, papel ou alumínio. As reciclagens 

desses materiais proporcionam uma utilização mais racional de recursos naturais e uma 

redução na poluição da água do ar e do solo.  

        A nossa proposta de atividade será a montagem de um binóculo utilizando rolinhos de 

papel higiênico. O adulto responsável separará dois rolinhos de papel higiênico, plástico 

transparente ou papel celofane, fita adesiva e elástico. Para a montagem do binóculo permita 

que a criança explore todo o material e auxilie o adulto durante a montagem do brinquedo. 

Inicie fixando o plástico nas extremidades dos rolinhos com o auxílio do elástico. Em seguida, 

una os rolinhos com fita adesiva e está pronto o binóculo. Proponha um passeio ao ar livre 

na área externa da casa e incentive a criança a observar diferentes detalhes como: plantas, 

flores, as nuvens, etc. 

Registre esse momento e compartilhe conosco! 
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ANEXO: 

 

https://youtu.be/QV-8rgHh9wA 

https://youtu.be/QV-8rgHh9wA

