
 

 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Por meio de uma encenação, peça de teatro, juntamente com a criança e toda a família, mostrar 

por meio de alguns exemplos como desperdiçamos os recursos naturais e fazer com que a criança, 

por meio destes exemplos, consiga visualizar seus pontos de melhoria na forma de consumir. Para 

realizá-la, a família deve escolher de três a cinco cenas nas quais, desperdiçamos ou utilizamos 

mau os recursos. Por exemplo: escovar os dentes com a torneira aberta, tomar banho de 1 hora, 

jogar alimentos fora e lavar a calçada com água, dentre outros. 

 

Observação: Caso não seja possível realizar uma peça teatral, folheie com a criança em revistas 

ou jornais e procurem imagens tais atitudes citadas acima que representam os tipos de 

desperdícios, sempre frisando que é importante não DESPERDIÇAR. 

 

 

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

relatando como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 15 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo, 

Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana, Eliane, Milene 

e Sarah. 

 

Data: 17/06/2021 

Turmas: 

Maternal A e 

Maternal B 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 15 

Professores: Carolina Q., Reinaldo, Gilmar, 

Silvia, Caroline F., Elaine, Eliana e Ilma. 

 

Data: 17/06/2021 

Turmas: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de aprendizagem: 
Reciclagem é o processo em que há a transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado, 

com mudanças em seus estados físico, físico-químico ou biológico, sendo esse processo muito 

importante para preservar o meio ambiente.  

Nesta atividade o objetivo é conhecer qual a importância desse processo no nosso dia a dia, vamos 

falar apenas de quatro itens da coleta seletiva: vidro, plástico, metal/alumínio e papel. Separe 

alguns desses materiais (que tenha em casa e apresente para a criança, explique em cada cor da 

lixeira é descartado um material e que tal atitude colabora na reciclagem.  

Sugestão: Antes de apresentar um material que é referente à uma cor de lixeira, desenhe as lixeiras 

e pinte junto com a criança. 

 

  

 

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

como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 


