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O desafio de hoje é:  

 

RECORDAR SEMPRE OS TRÊS “R”: REDUZIR OS LIXOS QUE 

ACUMULAMOS, REUTILIZAR AS EMBALAGENS QUE USAMOS E 

RECICLAR, CRIANDO DIVERSOS OBJETOS!  

SE A CRIANÇA CONSEGUIU CUMPRIR OS DESAFIOS DA SEMANA, 

PARABÉNS!! VOCÊ CONTRIBUIU MUITO COM O MEIO AMBIENTE.       

CONTINUE ASSIM!!  

 

Letras mágicas com papel toalha 

• Leia na imagem abaixo para a criança os nomes dos coletores de reciclagem; 

 

 

                 

• Passo 1: Dobre o papel toalha ao meio, abra e escreva na parte de dentro com canetinha as 

iniciais dos coletores de reciclagem, com a mesma cor dos coletores, sem que a criança veja. 

Para cada inicial, um papel toalha. Exemplo: M escrever de amarelo de METAL; 

PASSO 1 PASSO 2 

PASSO 3 



 
• Passo 2: dobrar o papel toalha ao meio e entregar para a criança; 

• Passo 3: A criança deverá mergulhar em um recipiente com água o papel toalha para descobrir 

a letra mágica. Assim que surgir a letra, diga à criança qual foi a letra que se formou; 

• Antes, deixe a criança curiosa pra saber qual é a letra que vai aparecer e depois que ela 

descobriu, peça que associe a inicial, mostrando nos coletores da imagem acima. Em seguida, 

a criança deverá registrar essas iniciais em uma folha de caderno ou sulfite.  

• Outra dica: desenhem flores, coração, sol e outros desenhos para apreciar os formatos que 

surgem com essa experiência! 

 

 

Outras atitudes corretas que podemos praticar no dia a dia para proteger nosso planeta para 

sermos consumidores conscientes:  

 

 

 Avaliação: A criança interessou-se pelo tema da semana? Apresentou dificuldades em realizar 

alguma atividade? Interagiu com os jogos sugeridos? Compreendeu sobre a importância dos desafios 

propostos? 

 

 

 

 

 

 

 


