
 
 

 

ATIVIDADE: VAMOS APRENDER A SEPARAR O LIXO? 

São muitos os benefícios de ensinar os pequenos a respeitar o meio ambiente. 
No entanto, o respeito pela natureza não é algo que aprendemos em um único 
dia. Na verdade, é um processo que devemos começar desde quando as 
crianças ainda são pequenas. Uma boa maneira de ensinar as crianças os 
cuidados com o meio ambiente em que estão inseridos, é ensiná-los a separar 
o lixo biodegradável (restos de comida, cascas de frutas, de ovos, de vegetais, 
talos de verduras, entre outros) do lixo não biodegradável (vidros, plástico, 
metais, outros). Lembram-se da atividade com a “Bandinha sustentável” 
realizada anteriormente? Então, para isso, precisamos separar o lixo que 
podemos reciclar e não misturá-lo com aquele que são de restos de alimentos, 
certo? Vamos aprender como? 

Materiais necessários: 2 (dois) cestos de lixo ou dois sacos de lixos. Um será 
para o lixo biodegradável e o outro para o lixo não biodegradável. 

Como realizar: A separação correta do lixo contribui para reduzir a 
contaminação do meio ambiente separar o lixo seco (reciclável) do lixo 
orgânico vai facilitar a vida de quem trabalha com coleta seletiva e ajuda o 
nosso planeta. Então vamos apreender a separar o lixo? O adulto responsável, 
juntamente com a criança irá a partir de agora separar o lixo em cestos 
diferentes. A princípio, oriente seu pequeno em qual lixeira deverá ser colocado 
determinado lixo. Essa atitude se tornará um hábito para toda família. Aproveite 
para verificar se o caminhão da “Coleta Seletiva” contempla o bairro que você 
reside e assim, entregar o lixo não biodegradável para que seja reciclado. 

Registre esse momento com fotos ou vídeo, e nos envie por whatsapp no 
grupo do berçário II. Ficaremos felizes em ver esse momento! 
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