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INTRODUÇÃO:  

   É de suma importância trabalharmos sobre o meio 

Ambiente na educação infantil, enfatizando a 

necessidade da mudança de atitude para com a natureza, formando 

indivíduos responsáveis e conscientes de seu papel na preservação 

do planeta. 

   A infância é um dos períodos mais importantes na trajetória de um indivíduo, é nesse 

momento que a criança começa a interagir com a ideia de sociedade e aprende conceitos. 

Sendo assim, devemos conscientizá-la desde cedo sobre as consequências quando não 

cuidamos do meio ambiente. Vale ressaltar que, muitas coisas que iriam para o lixo, podem 

ser reaproveitadas e transformadas e assim estaremos contribuindo para um planeta mais 

limpo. Pensando nisso, queremos propor um momento de reflexão e diversão, pois na 

educação infantil o aprendizado acontece brincando. 

   

Estratégia de Aprendizagem: 

 MEIO AMBIENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E CONFECÇÃO DO 

CHOCALHO 

   Antes de assistir o vídeo sobre o Meio Ambiente, explique para criança que 

para acompanhar a música vocês irão confeccionar um instrumento musical “o chocalho”, 

separe materiais reciclados para essa produção, como: 

 potinhos de iogurte ou de Yakult, garrafas de água ou de refrigerantes pequenos; 

 algum tipo de grão (feijão, arroz ou também pode ser utilizado pedrinhas); 

 e durex para unir os potes, se for em garrafas com tampas passe a fita adesiva na 

tampa. 
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Link da música: https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak 

    Organize o ambiente com tudo que será utilizado para a confecção do chocalho, 

durante o processo de construção converse com a criança, faça com que ela participe 

ativamente de todo o processo. Deixe que ela manipule os materiais para sentir a textura, 

comparar tamanhos, identificar cores, enfim, que aproveite tudo que será utilizado para 

ampliar o conhecimento, estimular a fala e a criatividade.          

        Quando o instrumento estiver pronto, assitam o vídeo: “MEIO AMBIENTE NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL”. De forma bem descontraída, peça para criança acompanhar a 

música tocando com o chocalho que ela fez! Nesse momento, algumas habilidades serão 

trabalhadas, como: coordenação motora, ritmo, repertório musical e entre outras. Após o 

vídeo, conversem sobre as atitudes que devemos tomar para preservação da natureza. 

Explique que separar o lixo reciclável é uma importante tarefa na preservação do meio 

ambiente. Mostre a linda produção do chocalho feito com reaproveitamento de algo que seria 

jogado fora. Elogie sua produção e se divirtam bastante! 

 

    

 

  

 

 

Queremos ver o resultado dessa linda produção! Envie as devolutivas por fotos, 

comentários ou vídeos no nosso grupo de WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak

