
 

 

                                                          

TEMA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Preservar a natureza reciclando o lixo é uma importante lição que devemos passar às crianças e 

a melhor maneira de fazer isso é através de exemplos. Se seus filhos crescerem vendo você 

respeitando o meio ambiente, a tendência é que sigam o mesmo comportamento. Além disso, a 

conversa sobre o tema é muito importante para que as crianças entendam desde cedo à 

importância de preservarmos a natureza. 

Para falar sobre a importância da reciclagem, você pode iniciar mostrando as cores de lixeiras em 

que devemos descartá-los, vamos reforçar o que já vimos em outra atividade passada. Após 

mostrar as cores, desenhe os cestos de lixo e ofereça giz de cera, lápis de cor ou até mesmo tinta 

para pintar cada uma na cor correspondente. 

DICA: Vocês podem separar alguns materiais recicláveis de acordo com cada cor (papel, plástico, 

vidro ou metal) para demonstrar para as crianças onde cada objeto deve ser descartado na 

respectiva cor. 

 

 Confira as cores da coleta seletiva: 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  
Nome do aluno:  Semana 15 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, 
Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa. 

 
Data: 17/06/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 15 

Professoras: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, 
Kelly, Luiza, Rosely / Ana Clayde, Cássia, Kenia, 
Luane, Noeli, Rosangela e Vanessa Aline. 

 
Data: 17/06/2021 

Turmas: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje vamos realizar criações a partir de elementos da natureza, fazer um boneco, animal, flor ou 

árvore a partir de objetos encontrados na natureza. 

Inicie incentivando a criança a perceber e explorar o lugar, o quintal ou o bairro aonde mora, para 

prestar atenção na natureza a sua volta, recolham alguns elementos como pedrinhas, gravetos, 

diferentes folhas, flores, lembrando que não é necessário arrancar, recolham o que tiver no chão. 

Após os pais e/ou responsável e a criança acharem os elementos da natureza para criarem a figura, 

usem a criatividade e a imaginação, não precisa ser exatamente como os exemplos das fotos. 

Depois de montar o desenho em uma folha de sulfite, de caderno ou papelão, use cola para colar 

as folhas, os gravetos ou outros elementos encontrados na natureza, se quiserem enriquecer e 

embelezar ainda mais o desenho podem usar também canetinha, giz de cera ou lápis de cor.  

Divirtam –se, fotografe e compartilhem conosco a obra de arte!!! 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade. 


