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Estratégia de Aprendizagem:  

       VÍDEO "NEM TUDO QUE SOBRA É LIXO" E 

CONFECÇÃO DE BILBOQUÊ 

 No dia 5 de junho comemoramos o "Dia do meio ambiente". Para 

celebrar esta data iremos realizar algumas atividades com o objetivo de 

formar indivíduos responsáveis e conscientes de seu papel na 

preservação do planeta. Para iniciar, abordaremos o assunto: "reciclagem".  

    Separe um local aconchegante em sua casa e convide a criança para assistir o vídeo 

abaixo para entender melhor o assunto. Após assistir ao vídeo, irão confeccionar um 

brinquedo utilizando material reciclado. Para isso, providencie antecipadamente, uma garrafa 

PET, corte-a ao meio e separe a parte de cima. Cole fita adesiva, ou passe ferro quente na 

borda para não machucar o dedo.  Após, junto com a criança, faça uma bolinha de papel 

amassado (ou utilize a tampinha da garrafa). Em seguida, prenda a bolinha ou tapinha na 

ponta de um barbante e a outra parte amarre no Bilboquê. Deixe a criança participar dessa 

construção.  Pronto, agora é só mostrar para a criança como faz e deixá-la tentar brincar.  

 Observação: Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, pedimos 

que os responsáveis auxiliem, fazendo com que ela se sinta estimulada para realizar. Boa 

atividade! Registre esse momento e nos envie através de fotos ou vídeos.  

Link do vídeo: https://youtu.be/rUeaT5eqCyg 
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: APRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA 

“JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO” 

 Uma das formas para ensinar às crianças sobre 

conhecimentos de mundo, os cuidados com plantas, animais e 

preservação do meio ambiente, é por meio de histórias. Por isso, em um ambiente tranquilo, 

apresente para a criança a leitura da história “João e o pé de feijão” realizada pela professora.  

Ao observar atentamente as imagens será estimulada a curiosidade e a imaginação da 

criança. Após, comente e faça perguntas pertinentes a leitura, para estimular a oralidade. 

 Obs.: As crianças demonstram bastante interesse ao ouvir histórias contadas com recurso 

de livros ilustrados. Sempre que possível é importante oferecer livros para elas manusearem, 

atitude que estimula o comportamento leitor e 

compreensão do que acontece à sua volta. 

Link do vídeo:    

https://youtu.be/FYsWRL3gpQo 
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