
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 14 

Professor: Franceli, Geanne, Marina, Renilda e Roseli. Data: 10/06/2021 Turma: BI A 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

TEMA: Meio Ambiente. 
 

ATIVIDADE: Cuidando da água 
 

Olá, famílias! 
 
 

Vamos mostrar as nossas crianças como é importante cuidar, preservar e economizar a 
água, de uma forma muito divertida! 

 
 

Assistam ao vídeo e ofereçam as crianças objetos para produzem sons: 
Colher, lata, potes plásticos, tampas de panelas e outros. 

Acompanhem batendo palmas, estalando a língua e os dedos, mostrando a eles que 
podemos usar nosso corpo para produzirmos sons. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=og8q1Jnb_wY&ab_channel=AQUARELAKIDS 

 
 
 

 
 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=og8q1Jnb_wY&ab_channel=AQUARELAKIDS


 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 14 

Professor: Adriana, Andreia, Elva, Lucimar S, Lucimara 

Botelho, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Yolanda, Deise 

e Telma. 

Data: 10/06/2021 Turma: 

 B1-B e B1-C 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimento. 

                                                              Tema: Meio Ambiente          

                 

Atividade: Acerte o lixo! 

Na atividade de ontem nós aprendemos com a Turma da Mônica que para o nosso planeta 

continuar saudável precisamos tomar atitudes sustentáveis de cuidados e preservação. Para essa 

atividade vocês vão precisar de uma garrafa de plástico grande como esta da foto abaixo ou uma 

caixa de papelão. Se for utilizar a garrafa basta cortar o meio da garrafa formando um buraco 

grande, se for utilizar uma caixa basta retirar a tampa. Pegue papéis variados, pode ser folha de 

jornal ou papel velho e peça para criança amassar formando bolinhas. Agora que está tudo pronto 

vamos começar a brincadeira: peça para criança tentar acertar as bolinhas dentro da garrafa ou 

da caixa. Enquanto a criança tenta acertar as bolinhas de papel, vá conversando com ela e 

explique que não podemos jogar lixo no chão e que devemos fazer igual ela está fazendo com as 

bolinhas e jogar no lugar certo, no caso a lixeira. Desta forma a criança aprende brincando os 

cuidados com o Meio Ambiente, e assim trabalharemos atitudes de preservação, 

sustentabilidade, responsabilidade e cidadania. Com essa atividade trabalharemos também o 

desenvolvimento motor e habilidades como atenção, concentração e percepção.  Não se esqueça 

de registrar o momento e nos enviar fotos ou vídeos. 


