
 

 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:11/06/2021 SEMANA:14  

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli. TURMA:  
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:   o Eu, o Outro, o Nós.  

SEMANA DO MEIO AMBIENTE E CERTIFICAÇÃO EMBAIXADOR VERDE 

LINK DA ATIVIDADE: https://www.youtube.com/watch?v=oM3TMXIJKb8 

NATUREZA (videoclipe) 

Atividade: Brincar de coleta seletiva. 
 

Recurso: celular, computador, notebook ou tablet., potes de plástico, papeis 

latas, restos de alimentos, sacolas ou sacos de lixo 

 

Estratégia: O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo A 

NATUREZA, em seguida propor a brincadeira para a criança de selecionar os 

lixos de sua casa.  Separando em um saco de lixo ou sacola para colocar os 

objetos encontrados, lembrando: 

Colocar separados em cada: plástico, papel, vidro, metal e outra para resto de 

alimentos. 

Explique para ela que essa seleção dos lixos serve para separar o que dá para 

ser aproveitado novamente e os que não são recicláveis. Exemplo: plástico, 

vidro, metal e papel são recicláveis e resto de alimentos e papel higiênico não 

são recicláveis. 

No decorrer da brincadeira façam perguntas para a criança, onde devem ser 

colocados cada item. Grave um vídeo da coleta e compartilhe no grupo da sala. 

Os lixos são representados pelas seguintes cores (Azul= papel; 

Vermelho=plástico; Verde= vidro, Amarelo=metal; Marrom= orgânico). 

                      
Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é conscientizar a criança sobre o cuidado com o meio 

ambiente a importância de convivermos em um ambiente limpo, identificando as 

situações que causam danos à ecologia como: poluição, desmatamento, 

queimadas extinção de animais e outros estimulando assim o interesse pela 

natureza. Conscientizar os pais e alunos sobre a importância da coleta seletiva 

do lixo e do reaproveitamento dos materiais recicláveis. 

https://www.youtube.com/watch?v=oM3TMXIJKb8


 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 11/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós 

  
 

 

         ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

 

Aluno: _________________________________________________  

 

Você é agora um embaixador verde, deve cuidar da natureza e protegê-la  

 

 

 

Assinatura:  

 

 

 

 

Atividade: Certificado verde. 

 

Recurso: Folha de sulfite, caneta e tinta verde para a “assinatura” 

Estratégia: Hoje vamos lembrar os conteúdos da semana e reforçar a 

importância com o cuidado ao meio ambiente. Fale com seu filho sobre 

pequenos gestos que podemos ter no dia a dia para proteger a natureza. 

Exemplo: Não jogar lixo na rua, não desperdiçar alimentos, reciclar sempre que 

possível ou fazer a separação do lixo orgânico e não orgânico, não jogar óleo de 

cozinha no ralo, entre outras medidas que já é hábito na sua casa! Após a 

conversa faça o certificado verde e entregue ao pequeno.  

Curiosidade sobre esta atividade: Incentive sempre seu pequeno a mudar o 

mundo!  



 

 

 


