
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:     09/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSOR: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. da Rocha 

Souza, Thaisa L. de O. Gonçalves, , Rodrigo G. Silva 

TURMA:MATERNAL 

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

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO06)  

Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

 (EI02ET05)  

Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

 

 

Olá turminha tudo bem com vocês? 

 

Hoje iremos conhecer um pouco sobre a Coleta 

seletiva.  

Coleta seletiva é a separação de materiais para 

encaminhá-los ao processo de reciclagem. 

A reciclagem é um fator que contribui para a 

redução do impacto ambiental. 

Na reciclagem o lixo (material já utilizado) é recolhido, separado, limpo e depois 

passa por um processo para se transformar em matéria prima e ter um novo 

uso. 

Devemos estimular as crianças desde pequenas a ter o contato com um 

consumo consciente se tornando agentes e transformadores do meio e a 

reconhecerem os efeitos das suas atitudes no mundo em que vive. 

Você poderá ver assistir o vídeo com a turma da Galinha Pintadinha Vídeo: 

Galinha Pintadinha Lixo no Lixo 

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

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


Cores dos Coletores de Lixo 

 

 

Agora que conhecemos um pouco sobre a reciclagem vamos fazer nossos 

cestinhos e separar as figurinhas de acordo com as cores do cesto. 

Vamos fazer nossos cestinhos: 

Corte a caixinha ao meio e terá duas partes 

Encape com papel colorido de acordo com as 

cores apresentadas, podemos pintar uma folha 

de cada cor e utilizar para encapar as caixas. 

Amarelo- Metal 

Vermelho -  Plástico 

Azul – Papel 

Verde – Vidro 

Após encapar pinte, recorte cole os símbolos nas caixinhas e estarão prontas. 

Em seguida recorte as figuras. 

Misture as figuras e peça para que a criança separe de acordo com as cores. 

Auxilie a criança com questionamentos lembrando o material e as cores. 

Figuras para recorte: 

 

 



Figuras para as caixinhas. 
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VIDRO 

 

 

 

 

 

 

 



Figuras de material de reciclagem. 

 



 

 

EQUIPE PALMIRA 

 


