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APRENDENDO A RECICLAR 

Nesta atividade, vamos aprender e ensinar sobre a reciclagem! 

Reciclagem é o processo em que há a transformação do resíduo sólido que não seria 
aproveitado, com mudanças em seus estados físico, físico-químico ou biológico, de modo a 
atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima ou produto, 
segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Materiais necessários: 

 Lixo reciclável como: garrafas plásticas, latinhas de alumínio, bandeja de ovos, caixas de 
papel ou papelão, garrafas ou potes de vidro, folhas de papel... 

 Papel colorido nas cores: amarelo, verde, vermelho e azul 
 Giz de cera: para pintar caso não tenha folhas coloridas 

Como realizar: 

Um adulto deve explicar que a reciclagem é o ato de separação de materiais que podem ser 
reutilizados ou reconstruídos. 

Agora com os materiais devidamente identificados, vamos classificar cada item com: 

Tudo que for de plástico, colocar um papel de cor vermelha 

Tudo o que for papel ou papelão limpo, colocar um papel de cor azul 

Tudo o que for de vidro, colocar um papel de cor verde 

Tudo o que for de alumínio, colocar um papel de cor amarelo 

Depois separar um espaço para cada item com a respectiva cor. 

Agora é só incentivar a criança a colocar cada item na sua cor certa. 

Estamos separando o lixo (reciclando) e reconhecendo as cores. 

Acompanhe o vídeo do Quintal da Cultura para ajudar: 

https://www.youtube.com/watch?v=5zyNMFURduo 

Registre esta atividade e compartilhe com as professoras! 
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                                                Sopa do neném 

 

Estratégia: 

Para esta atividade vamos precisar de uma panela grande e uma colher de pau. Separe alguns 
alimentos de sua disponibilidade e colocar sobre a mesa juntamente com objetos que não fazem parte da 
sopa do neném (meia, chinelo, chupeta, copo, etc). A brincadeira é cantar a música e ir colocando na 
panela. "O que é que tem na sopa do neném, será que tem feijão, temmmm, coloca na panela, será que 
tem chupeta, nãooooo,..... 

Além de ser uma brincadeira divertida, vamos observando a atenção da criança sobre os alimentos. 
Lembrar a criança que sopa é alimentação saudável 

 

Vídeo: https://youtu.be/_P9euJVqY1w 

 

 


