
 
ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

NOME DO ALUNO DATA: 07/10/2021 SEMANA: 29 

PROFESSORES: Andreia, Cleia, Dulce, 
Bruna, Debora, Stephanie, Suzi, Vera, Irene, 
Edi, Diana, Carol, Rosana e Joyce; 
Cristina, Francisca, Ingrid, Tamires, Olga, 
Regiane, Ana Cabral ,Adriana Bispo e Iêda 

TURMA: BIA, BIB, BIC e BID. 

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

Atividade: Vamos recolher o lixo? 

O objetivo desta atividade, é proporcionar as crianças o conhecimento sobre o 

meio ambiente, pois desde a infância estamos ligados ao universo e devemos 

viver em harmonia com ele. Nos últimos anos, começamos a ouvir falar sobre 

o aquecimento global e mudanças climáticas, o que tem preocupado o mundo. 

Trabalhar e falar sobre o meio ambiente com as crianças é muito importante 

para que se tornem pessoas responsáveis que sintam, pensem, saibam agir e 

descubram seu papel para preservar o meio ambiente. 

Materiais necessários: Lençol/tecido, papéis, plásticos e garrafas (pets). 

Como realizar a atividade: Coloque um lençol ou qualquer outro tecido no 

chão e vamos fazer de conta que é um rio. Pegue alguns papéis, plásticos, 

garrafas e joguem dentro do rio imaginário. Cante com a criança a música 

descrita abaixo. Após cantar, convide a criança a limpar o rio junto com você e 

explique que não podemos poluir o meio ambiente. Em seguida, leve a criança 

para passear na rua ou no parque e peça que observe se o local está limpo e 

bem conservado. Boa atividade!!  

TRA LÁ LÁ LÁ OH  

AS FLORES JÁ NÃO CRESCEM MAIS,  

 ATÉ O ALECRIM MURCHOU,  

O SAPO SE MANDOU O LAMBARI MORREU,  

PORQUE O RIBEIRÃO SECOU! OH, TRA LÁ LÁ LÁ LÁ, LÁ OH! 

Observação: Para brincar com os bebês cante a música com semblante triste 

enquanto joga os materiais no rio imaginário, em seguida mude seu semblante 

mostre para ele que está feliz ao fazer a limpeza do rio e cante a música com 

entusiasmo. Ao passear com ele no parque ou na rua vá conversando sobre a 

limpeza e conservação do ambiente. 

Solicitamos que nos enviem a devolutiva por meio de vídeo/relato ou fotos. 


