
 

 
 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL” 

 
 

 

“A preocupação com a preservação do meio ambiente vem se intensificando nos últimos 

anos. Se, no século passado, havia a utilização exacerbada dos recursos naturais, 

hoje esse consumo já vem se transformando. Para que haja mudanças eficientes no futuro, 

a boa relação com o meio ambiente deve começar desde cedo. 

Com a ajuda dos pais e da escola, as crianças precisam incorporar em seus 

hábitos algumas atitudes simples, porém, capazes de mudar o mundo. Jogar lixo em local 

adequado, economizar água e energia são pequenos atos que podem impedir inundações 

e racionamentos, por exemplo. 

Formar uma criança com 

consciência ecológica e ambiental é 

necessário, mas essa formação 

pode ser um processo lento. Por 

isso, é importante que a família 

incentive as boas maneiras desde a 

primeira infância e, sobretudo, 

seja um bom exemplo para os 

filhos. ”  

 

*Imagem e trecho do texto “7 dicas para ensinar seus filhos a cuidar melhor do meio ambiente” retirados de  
<https://blog.academia.com.br/criancas-e-o-meio-ambiente/> acesso em 12/5/21.

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 
DE 31/05 a 02/06/2021 

SEMANA: 
13 

PROFESSORES:  
ERIVALDO MANOEL e STEFANIE T. FENOLIO NUNES 

TURMAS:  
JARDINS II A e B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

http://eminent-indecisive-maiasaura.blogs.rockstage.io/ajuda-dos-pais-nas-tarefas-escolares/


 

 
 

 
 

 

ATIVIDADE: semana da conscientização socioambiental. 

Objetivo: valorizar nosso meio ambiente e estimular a preservação da natureza. 

 

Vivemos um tempo de constantes crises ambientais e escassez dos recursos naturais, o 

que atenta para a importância de conscientizar as pessoas sobre a preservação do meio 

ambiente.  

 

Com o intuito de desenvolver a conscientização ambiental e considerando que a leitura 

ajuda no desenvolvimento pessoal, intelectual e aprimora as habilidades de comunicação, 

faremos a leitura do livro “O livro do Planeta Terra”, DE TODD PARR.  

 

Link: https://youtu.be/7TXCC8_xFYc 

 

Após a leitura a criança deve responder: o que você pode fazer para proteger o Meio 

Ambiente? 

 

 
RECURSO:  
 
Vídeo do Youtube e aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets. 
 

https://youtu.be/7TXCC8_xFYc

