
 

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTONIO PEREIRA 

Nome do aluno:   Semana: 14 

Professores: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. 

da Rocha Souza, Rodrigo Gonçalves da Silva, 

Thaisa L. de O. Gonçalves 

Data: 

07/06/2021 

Turma:  

MATERNAL 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:  

(EI02EO06)  

Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02EF04) 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 

   

Bom dia, tudo bem com vocês? 

 

Bem-vindo a mais uma semana, dando continuidade a semana do meio 

ambiente, iremos aprender que proteger o meio ambiente é tarefa para todos 

nós, independentemente de nossa idade. Ajudar é fundamental para que as 

próximas gerações possam usufruir de tudo o que nosso planeta oferece, 

tendo acesso a um ar puro, água limpa e à variedade de espécies que aqui 

vivem.  

 

 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/agua-potavel.htm


 

 
 

Vamos iniciar apresentando um vídeo da turma da Mônica.  

Assista ao vídeo disponível no link a seguir: 

A Turma da Monica: A regra dos 3 erres  

https://www.youtube.com/watch?v=K9NcIFxdgbM 

A política dos 3Rs é uma medida criada para que as pessoas diminuam a 

produção de lixo. Trata-se de um incentivo ou uma campanha para influenciar a 

população a poluir menos o meio ambiente através de um consumo consciente 

e também por meio de um manejo sustentável dos produtos e materiais 

utilizados no dia a dia. 

O nome “3 Rs” vem da abreviação das três medidas a serem adotadas pelas 

pessoas para a melhoria do meio ambiente: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 

Com esses três principais passos, teremos um meio ambiente mais 

preservado, pois a geração de lixo pela sociedade será menor.  

Então vamos lá, aprendemos muitas coisas com os personagens da turma da 

Mônica. 

Agora vamos separar alguns materiais que jogamos fora no nosso dia-a-dia, 

pode ser: garrafas plásticas, vidro, latinha de alumínio, caixa de papelão, potes 

plástico, revistas e jornais que não se usa mais, etc. Iremos mostrar para a 

criança que cada item pode ser reciclado, quando separado e colocado no local 

adequado. Separa alguns destes materiais para próxima atividade (amanhã 

08/06) 

     

                                   

 

EQUIPE PALMIRA 

https://www.youtube.com/watch?v=K9NcIFxdgbM

