
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 15 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo, 
Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana, Eliane, Milene, 
Sarah. 

 
Data: 18/06/2021 

Turmas: 
Maternal A e 
Maternal B. 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Como vocês aprenderam durante essa semana, é necessário preservarmos o nosso meio 

ambiente, uma das formas é reciclar e reutilizar embalagens na construção de novos objetos. Então 

para finalizar essa semana propomos que cada família junto com a criança crie um brinquedo. Pode 

ser também um instrumento musical, usem a criatividade e aproveitem este momento em família, 

não esqueçam de fotografar e vamos descobrir o que cada um criou reutilizando materiais. 

 

 

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: Carolina Q., Reinaldo, Gilmar, Silvia, 

Caroline F., Elaine, Eliana e Ilma. 

 

Data: 18/06/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - MEIO AMBIENTE 

 

Estratégia de aprendizagem: 

 Apresentar a criança caixas coletoras, pode ser de papelão ou potes nas cores: azul (papel), 

vermelho (plástico) verde (vidro) e amarelo (metal), em seguida, providencie materiais recicláveis 

devidamente higienizados, demonstrando como fazer o descarte corretamente. E para finalizar 

essa semana recheada de aprendizado, sugerimos que confeccionem um brinquedo com o material 

reciclável (garrafa pet), o bilboquê utilizando uma garrafa pet, um pedaço de barbante, uma folha 

de revista ou jornal. Recorte a parte de cima da garrafa, em seguida amarre o barbante na ponta 

da garrafa e coloque a tampa, oriente a criança amassar a folha de revista ou jornal até formar uma 

bolinha, com a outra ponta do barbante amarrar na bolinha. 

  

 

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

como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 


