
 

 
 

 

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: 

08/06/2021 

Turma:  

MATERNAL 

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

 Traços, Sons, Cores e Formas 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: (EI02EO01)  

Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos 

(EI02TS02)  

Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos. 

   

Olá, tudo bem com vocês? 

 

Hoje vamos aprender a fazer um brinquedo, com material que iria para o lixo. 

A construção de brinquedos com uso de materiais reutilizados, favorece a 

criatividade, a imaginação e a conscientização. A criança sente grande valor 

afetivo ao brinquedo construído por ela própria, quanto mais ela se dedica à 

construção do brinquedo, maior sua felicidade ao final da tarefa.  

Vamos aprender mais um pouco sobre como é legal recriar.  

Sugerimos que acomode a criança para que ela assista ao vídeo no link 

disponível a seguir: 

 

 

Mundo Bita - Nem Tudo Que Sobra é Lixo 

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

 

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


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Após assistir e aprender com o Mundo Bita várias maneiras de usar a 

imaginação e recriar a partir de materiais recicláveis, vamos nos lembrar dos 

materiais que separamos ontem que iriam para o lixo, então chegou a hora de 

usar, escolha o brinquedo que quer fazer e com o auxílio da sua família separe 

as matérias e vamos a criação.  

Materiais como: caixa de leite, tampinhas de garrafas, garrafas pet, caixa de 

sapato, papelão, fitas coloridas, caixa de ovos... 

O brinquedo feito a partir de materiais recicláveis, servem para despertar nos 

alunos atitudes mais sustentáveis.  

 Iremos apresentar várias sugestões, modelos de brinquedos com materiais 

recicláveis, monte o seu brinquedo e compartilhe as e fotos conosco. Estamos 

aguardando. 

 Veja no vídeo disponível no link a seguir: 

Sugestões de brinquedos de sucata  

https://www.youtube.com/watch?v=7P46oIdOM0Y 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7P46oIdOM0Y


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Letra da Música – NEM TUDO QUE SOBRA É LIXO 

 

Nem tudo se joga fora, nem tudo que sobra é lixo 

Por isso, a partir de agora, tenha muito mais capricho 

Quem vai pegar carona no meu carrinho de lata? 

E passear por pistas de tampinhas de garrafa? 

Pois tudo se recria e pode se aproveitar 

Se a mente é criativa, tudo se transformará 

Uma cidade feita só de caixas de sapato 

Jornal de anteontem que virou artesanato 

Eu sou dessa galera que nada desperdiça 

Pra diversão não parar, a gente reinventa 

Nem tudo se joga fora, nem tudo que sobra é lixo 

Por isso, a partir de agora, tenha muito mais capricho 

Pra quem separa o lixo, um abraço aconchegante 

Um beijo grande pelo telefone de barbante 

Pois tudo se recria e pode se aproveitar  

Se a mente é criativa, tudo se transformará 

As ruas da cidade não combinam com sujeira 

Quem é bom da cachola joga o lixo na lixeira 

Eu sou dessa galera que nada desperdiça 

Pra diversão não parar, a gente reinventa 

Nem tudo se joga fora, nem tudo que sobra é lixo 

Por isso, a partir de agora, tenho a muito mais capricho 

 

EQUIPE PALMIRA 

 


