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Link da Atividade: https://youtu.be/ntReWqrlYbE 
Mundo Bita - Natureza Sempre Se Transforma 

 

Atividade: Música - Natureza Sempre Se Transforma 
 

Recurso: Internet, celular, computador ou TV. 

Estratégia: A criança juntamente com seus familiares irá assistir ao 

vídeo: ”Natureza sempre se transforma”, em seguida, fazer a interpretação da 

história explicando sobre: 

❖ A importância de preservar a natureza e o meio ambiente (ao qual 

somos dependentes dele até para respirar) 

❖ Que todos os animais existentes no mundo são importantes para que 

tudo se preserve e renasça.  

Após assistir ao vídeo estimule a criança a falar sobre o que ela gostou se 

conhece algum animalzinho que nele aparece, qual achou mais bonito, se 

algum deles já visitou a casa ou o quintal, será um momento de interação, 

aprendizagem e muita alegria. Pedimos para que note se a criança se interessa 

pelo vídeo e perceba se ela conseguiu entendê-lo através da conversa. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Falar do meio ambiente na educação 

infantil é essencial para a formação de indivíduos responsáveis e conscientes 

de seu papel na preservação do planeta.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ntReWqrlYbE
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Link da atividade:  https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg 

          Mundo Bita - Nem Tudo Que Sobra é Lixo 
  
           Atividade: chocalho de garrafa pet. 

            Recurso: garrafas pet pequenas, fita adesiva, tesoura e grãos.                                         

Estratégia: Durante está semana vamos aprender um pouco sobre o 
“Meio ambiente”, e principalmente sobre os cuidados que devemos ter, 
para uma melhor preservação do meio ambiente.   
Algo muito importante para aprender é que nem tudo vira lixo, muitos 
itens podem ser reutilizados, a garrafa pet pode se tornar um brinquedo 
muito legal por exemplo.  
Após assistir o vídeo do “Mundo Bita” vamos confeccionar um chocalho 
de garrafa pet, depois de pronto que tal assistir novamente o vídeo e 
dessa vez acompanhando a música com o seu chocalho.  
Vocês vão precisaram pegar uma garrafa pet pequena, com auxílio de 
um adulto á criança irá colocar alguns grãos que tenha disponível em 
casa, pode ser de milho, feijão ou arroz, enquanto o adulto ajuda á 
criança a colocar os grãos, pergunte se ela sabe o nome do grão que 
está em suas mãos, se ela gosta daquele alimento, e sabe sua cor, 
estimule a criança dizendo para ela quais receitas se pode fazer com 
aqueles grão, exemplo (grão de arroz= receita arroz doce/ grão de 
feijão= receita sopa de feijão/ grãos de milho= receita pipoca).  
  
Curiosidade sobre essa atividade: Após a realização da atividade, a 

família pode aproveitar e fazer mais chocalhos e enfeitar de acordo com 

a sua vontade, essa atividade desenvolve a coordenação motora e 

percepção auditiva e visual, entre outras mais. 

https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg
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Link da atividade:  

https://youtu.be/u9LvPACZQCw - História Contada/Infantil - Mundo Serelepe. 

 

Atividade: A árvore sem folhas. 

 

Recursos: Celular, notebook, ou smart tv, folha de sulfite ou folha de caderno, 

lápis de cor, canetinhas ou giz de cera e folhas de árvores ou plantas e cola. 

 

Estratégia:  

 

O adulto deverá escolher um momento para assistir junto com a criança o 

vídeo, logo após conversar com a criança citando que as árvores são muito 

importantes para o meio ambiente, elas abrigam os pássaros, muitas dão frutos 

e outras dão flores, contribuem para fazer o papel e a madeira que utilizamos 

no dia a dia e até para o ar que respiramos. Convide a criança para desenhar 

uma árvore sem folhas, após pergunte a ela o que está faltando na árvore e 

disponibilize algumas folhas de árvores ou plantas para que ela possa colar 

nos galhos. Registre por vídeos, áudios e fotos esse momento, relatando se ela 

entendeu a importância que as árvores têm para o meio ambiente e para a 

nossa vida. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

Essa atividade tem como proposta trabalhar o conceito de preservação ao meio 

ambiente, enfatizando a importância do verde para a nossa vida. 

 

https://youtu.be/u9LvPACZQCw

