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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:(EI02EF04) 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 

identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 

   

 

Olá, tudo bem com vocês? 

Daremos início a mais uma semana de aprendizagem e esperamos que vocês 

se divirtam e participem! 

No dia 05 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e tem por 

finalidade criar uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais 

existentes no planeta. 

Os seres humanos são os grandes responsáveis por mudanças graves no meio 

ambiente, como a poluição e a perda de biodiversidade, e cabe a nós criar 

medidas que impeçam que nossos impactos atinjam de modo irreversível a 

Terra. 

Apesar de parecer uma tarefa difícil, o meio ambiente pode ser ajudado com 

medidas individuais bastante simples. 

Se cada um fizer sua parte, podemos garantir um futuro mais promissor para as 

gerações futuras. 

Educação ambiental também é coisa de criança, pois eles estão aprendendo 

formas de se relacionar com o mundo. 

As atitudes de preservação só serão construídas e mantidas, se as crianças se 

envolverem e entenderem a importância do cuidado com o nosso planeta. 

Vamos a atividade do dia? 



 

Para falar sobre os cuidados que devemos ter de preservação e cuidado com o 

meio em que vivemos, propomos que acomode a criança para que ela assista 

ao vídeo da Turma da Mônica: Cuidado com o meio ambiente, disponível no link 

a seguir: 

https://youtu.be/xqQwPUrBRY8 

Após o vídeo, converse com a criança sobre a importância de preservar o meio 

ambiente. 

 Converse sobre as atitudes que devemos tomar, para que possamos preservá-

lo. 

Faça questionamentos, como: 

Podemos jogar o lixo nos rios? 

Devemos desperdiçar água? 

Auxilie-os na compreensão das boas atitudes! 

Muito bem! Agora que já vimos o vídeo queremos saber se você conseguiu 

compreender o que devemos fazer para deixar o nosso planeta bem feliz. Vamos 

lá? 

Na atividade de hoje vamos disponibilizar algumas imagens relacionadas a 

preservação do meio ambiente, e outras atitudes que não devemos ter em nosso 

dia-a-dia que são prejudiciais ao nosso mundo. 

Mostre as imagens para as crianças, e pergunte o que elas estão vendo. 

Pergunte se a imagem é certa ou errada de fazer. 

Será que ela vai deixar o nosso mundo bem feliz igual ao vídeo da Turma da 

Mônica ou ele vai ficar muito triste? Separe as imagens que são atitudes 

positivas e as negativas. 

Após mostrar todas as imagens, pegue uma cartolina ou o caderno de desenho 

do seu material e faça uma divisão. 

De um lado você deverá pedir que as crianças colem as imagens positivas de 

preservação do meio ambiente e do outro lado peça que ela cole as imagens 

negativas, caso seja feito no caderno a separação poderá ser feita por folhas 

(uma folha atitudes positivas e na outra as atitudes negativas). 

 Reforce com a criança a importância de preservar o meio em que vivemos. Em 

atitudes diárias podemos reforçar sempre esse cuidado.

https://youtu.be/xqQwPUrBRY8


 



 



 

EQUIPE PALMIRA 


