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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 22/11/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Lugar de lixo é no lixo.  

 

Objetivos específicos: 

• Dialogar com as crianças e adulto, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01).; 

• Expressar- se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e trimensionais. (EI03TS02).; 

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04).; 

• Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais (antes, durante e depois). (EI02ET04); 

• Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre 

eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. (EI03ET02);  

 

Proposta pedagógica: 

A coleta seletiva é um assunto muito importante a ser discutido na educação infantil e 

entender que resíduos, lixos e matérias descartáveis devem ser descartados de maneira 

adequada. Saber respeitar o meio ambiente, e saber o que fazer para preservar a 

natureza, são alguns dos ensinos que os responsáveis e a escola podem passar para as 

crianças, para que cresçam com a mentalidade de que é necessário fazer cada um a sua 

parte para salvar e conservar nosso planeta.  

Nesta atividade a criança juntamente como o adulto mediador irá usar panfletos de 

supermercados para fazer um cartaz, separando as imagens conforme a separação de 

resíduos no local indicado.  
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Materiais: 

Panfletos de supermercados, cola, folha de sulfite e outros materias disponivel em casa.  

 

Sugestões para as famílias: 

1. Organize um espaço calmo, para a criança realizar a atividade  

2. Separe os materiais para fazer o cartaz. 

3. Recorte as figuras do panfleto e ajude a criança colocar no local indicado. 

4. Faça cinco colunas no papel, escreva as seguintes palavras nas colunas, papel, 

plástico, orgânicos, vidros e metal, em seguida mostre para a criança as figuras e ajude 

ela colar as figuras na coluna correta.   

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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