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Devido a grande importância do tema Conscientização e meio ambiente, temos o dever de cuidar e 

preservar. Pequenas atitudes podem fazer a diferença. A criança aprende colocando a mão na massa, 

seguindo os exemplos que vê dentro de casa, ela vai aprender a cuidar e respeitar da natureza, pois ela 

dá condições para sobrevivência do homem e a vidas de todos os seres que nela habitam. 

Pensando nisso, preparamos mais atividades com dicas de preservação do meio ambiente, assim como 

aprendizagens lúdicas , onde os pequenos terão oportunidade de vivenciar momentos prazerosos 

brincando com a própria natureza utilizando seus recursos naturais, ao mesmo tempo reaproveitando e 

reutilizando. E já que os pequenos aprendem brincando, vamos à atividade de hoje? 

 Gostaríamos de propor que assistam a um vídeo relacionado ao meio ambiente, dessa dupla animada 

"Patati e Patatá". Durante a apresentação, observe os elementos da natureza, como grama, passarinho, 

árvore etc. Reproduza essas palavras com clareza, dessa maneira a criança vai associando palavras e 

figuras.  A forma de ela interagir deve ser respeitada, como o tema é apresentado de forma dinâmica pode 

ser que ela queira dançar, movimentar. 

 Após assistirem ao vídeo, procure o ar livre, o quintal de casa para fazerem a brincadeira de "adivinhação 

natural". Comece observando ao seu redor, logo em seguida pergunte a criança: adivinha o que vejo? Ou, 

o que estou olhando? Se acaso ela acertar repita, por exemplo: estou observando o "sol, o pássaro, 

nuvem, árvores, borboletas, o céu, etc. Se ela disser, apontar qualquer outro objeto que não esteja 

relacionado, o adulto deve dizer com clareza o que ele está observando, repete a brincadeira enquanto 

perceber interesse por parte da criança. Brinque explorando a linguagem oral, incentivando conversas.  

Vai ser muito divertido! Aproveite da natureza, ela é rica e as crianças adoram essas vivências. 

LINK: https://youtu.be/G-UM-1gqh8o 
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