
 

 

 

 

 

 

TEMA: MEIO AMBIENTE 

Olá Famílias! 

ATIVIDADE: Vamos separar o lixo! 

Essa atividade permitirá que as crianças juntamente com os adultos 
aprendam a separar o lixo e a importância da reciclagem para o meio 

ambiente, respeitando regras básicas de convívio social nas interações e 
brincadeiras, antes da realização da atividade os pais podem conversar e 
explicar para a criança sobre a reciclagem. Estratégia: Para a realizar essa atividade sugerimos caixas de 

papelão ou potes de diferentes cores (potes de sorvete ou o disponível na residência) e identificadas com o 
tipo de lixo: Exemplo: plástico, papel, metal e vidro. Em seguida, misturar lixo reciclável como por exemplo, 
um copo de vidro (com cuidado), papel amassado, uma latinha de achocolatado/leite, extrato de   tomate, 
se optar por colocar casca de ovos ou casca de banana, lembre-se que eles servem para adubo de plantas e 
não é necessário jogar em qualquer lixo, as crianças podem depositar um por vez na caixa ou pote correto. 

Dessa maneira as crianças aprendem separar o lixo em casa e também na escola. 
Sugestão: Se preferirem poderão usar baldes em vez de caixas e potes, também colar um reciclado na lixeira 
se não quiserem colocar o nome na mesma. Assim fica mais fácil para a criança identificar onde deve jogar o 

lixo. 
Segue link da Paródia do Meio Ambiente: Lixo (Patinho colorido) 

https://youtu.be/MU11WHyBY9M  

Imagens ilustrativas 

 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana: 14 

Professor: Áquila, Simone, Solange, Fátima, Vivian /Andreia 

Pedroso, Andréia Retta, Angélica, Fabiana, Gabriella, Gracielle, 

Suzana/Elaine, Fabiane, Roselene, Gerisvaldo, Kátia, Sandra 

Bispo. 

Data: 11/06/2021 Turma: B II  

A/B/C 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

https://youtu.be/MU11WHyBY9M


 

Não se esqueçam de registrar esse momento enviando comentários, vídeos ou fotos no nosso gru 

LETRA DA MÚSICA: Paródia do Meio Ambiente 

 

Jogue o lixo na cestinha cada uma tem sua cor 

Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar sua cor 

Jogue o metal no amarelo         x4 

 

Jogue o lixo na cestinha cada uma tem sua cor 

Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar sua cor 

Jogue o vidro no verde              x4 

 

Jogue o lixo na cestinha cada uma tem sua cor 

Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar sua cor 

Plástico no vermelho                 x4 

 

Jogue o lixo na cestinha cada uma tem sua cor 

Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar sua cor 

Jogue o papel no azul                  x4 


