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                Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 03/07/2020 

Título da Atividade: Lixo no lixo. 

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05);  

*Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04);  

*Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias(EI01TS03).  

 

Resumo 
Quando uma pessoa joga lixo nas ruas, além de ser um ato errado, durante as chuvas 

o lixo é carregado para o sistema de drenagem, chegando até rios e mares, onde causa 

todo tipo de prejuízo ao meio ambiente. Nas cidades, o acúmulo de lixo nas ruas entope 

bueiros e causa inundações além de gerar inúmeros tipos de doenças.   

Por isso hoje nós iremos ensinar aos nossos pequenos onde se deve jogar o lixo e em 

seguida cantar uma linda canção que irá reforçar essa pratica tão importante.  

 

Materiais: 

● Um balde; 

● Lixos limpos, como: papeis amassados, caixas de leite vazias, potes, garrafas pets, 

entre outros.  

 

Espaço:  
Sugiro que a atividade seja realizada em um espaço aberto, como em quintal ou garagem 

possibilitando, que a criança sinta um ar puro.  

 

Tempo sugerido:  

20 minutos. 

 

Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico. 
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Observe atentamente:  
Observe se a criança, está gostando da atividade. Como ela vai manusear papéis, preste 

atenção se ela não vai rasgá-lo em partes pequenas e colocar na boca. 

 

O que fazer durante:  
Disponibilize um balde e lixos limpos, explique onde se deve colocar o lixo, 

arremessando o lixo para dentro do balde, em seguida cante com a criança a música, 

“Jogue o lixo no lixo” ressaltando esta pratica que é fundamental para que nós tenhamos 

uma boa qualidade de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Música “jogue o lixo no lixo”: https://www.youtube.com/watch?v=xfzqm2sbK6k 
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