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Quinta-Feira 

Consolidação Sócio Ambiental 

Ideias práticas: trabalhe o meio ambiente na educação 
infantil. Na medida em que se desenvolvem, as crianças 
conseguem assimilar conhecimento de forma mais sofisticada. Mas, 
enquanto ainda são pequenas, o ideal é ensinar por meio 
de situações concretas que elas possam vivenciar. Também é 
recomendado que o processo seja lúdico, pois as chances de ela 
aprender brincando são maiores. 
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Atividade: Fazer regador com garrafa 

pet.  

A única forma de termos adultos conscientes em relação a forma como se 

relacionam com o meio ambiente é oferecendo educação a eles, de preferência 

quando ainda são crianças. Só assim o tema sairá da teoria para a prática. A partir 

daí veremos pessoas preocupadas e conscientes da necessidade de reciclarem, 

consumirem produtos de boa procedência, a economizarem água fazendo o bom uso 

e a ter cuidados com o descarte do lixo.  

Com essas informações sobre educação ambiental, o adulto irá separar uma 

garrafa pet de preferência igual a que aparece no vídeo e irá seguir as orientações de 

como fazer um regador para plantas. Ao termino dessa atividade, a criança irá 

aproveitar para ajudar a regar as plantas do quintal e ou outras ao redor nas 

proximidades, lembrando de que o adulto devera supervisionar de perto e auxiliar a 

criança em todo o tempo. 

Essa atividade contribuirá para o aprendizado e o desenvolvimento motor. 

Passo a passo de como fazer o regador. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6ZQxwYmQY6M  

Recurso: Garrafa pet, algum material para furar 

a tampinha da garrafa. 

 

Referências:  
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

https://educacaoinfantil.aix.com.br/meio-ambiente-na-educacao-infantil/ 


