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Estratégia de Aprendizagem:     

       SEPARANDO O LIXO 

Materiais:   

• caixas de papelão pintadas nas 

cores azul, amarelo, vermelho e verde ou 

folhas de papel grandes nas mesmas cores 

• embalagens vazias de produtos de 

materiais diversos 

• pincel  

• imagens de 

produtos diversos, 

• tesoura 

• cola 

• tinta guache 

. 

 Confeccione junto com a criança caixas para separar os lixos nas cores especificas 

utilizadas para a reciclagem: Azul – papel ou papelão, Verde – vidros e cristal, Vermelha – 

plástico, Amarela – metal e aço, Marrom – restos de comida, material orgânico. Ao final, 

quando todas lixeiras estiverem pintadas, disponibilize embalagens de vários materiais e 

peça a ela que acomode no recipiente da cor correspondente, criando assim um sistema de 

coleta seletiva de lixo, em casa. (Se não puder, leve a criança há algum lugar que tenha 

essas lixeiras).  

 Explique à criança sobre reciclagem e 

sua importância para a preservação do meio 

ambiente que vivemos. De maneira simples, 

relacione para ela as cores das lixeiras com o 

tipo de material a ser descartado nela. Vá dando 

exemplos de materiais e  pedindo para a criança 

citar também. 

Não esqueçam de nos enviar vídeo ou foto da 

atividade! 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: PLANTANDO FEIJÃO 

Materiais:  
• Um potinho reciclável 

• Algodão e uns três grãos de feijão 

As crianças pequenas são curiosas e interessadas sobre tudo, até mesmo sobre as 

plantas, os alimentos, entre outras coisas. Cabe a nós adultos explicarmos como são feitas 

as coisas, orientarmos sobre o cuidado e o respeito que devemos ter com o nosso meio 

ambiente e com a natureza. 

A proposta dessa atividade é incentivar o plantio do alimento tão nutritivo e gostoso 

que é o feijão, para que a criança perceba e aprenda de onde e como ele é produzido. Sendo 

assim, deixe que a criança faça o plantio, apenas a oriente e junto com ela observe o 

crescimento ao longo dos dias. Quando estiver do tamanho adequado, transfira a muda para 

um vaso ou um canteiro com terra. 

Tutorial do plantio do feijão: 

https://youtu.be/EWVuQHmoC1M 
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PLANTIO: 

• Colocar os grãos no algodão dentro do 

potinho 

• Umedecer com um pouquinho de água 

https://youtu.be/EWVuQHmoC1M

