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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Sexta-feira, 26 de novembro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Aprendendo a reciclar. 

 

Objetivos específicos: 

  Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03);  

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01);    

 Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela (EI02ET03);   

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

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

 

Proposta pedagógica: 

Aprender a reciclar todos os resíduos são aprendizagens sociais que compõem o 

conhecimento de mundo e foi pensando nisso, que a atividade de hoje foi planejada. 

Inicialmente reforce com a criança sobre o lixo, enfatizando o lixo orgânico que são 

todos os resíduos que têm origem animal ou vegetal: restos de alimentos (verduras, 

cascas de frutas e legumes), folhas, sementes, restos de carne, ossos, entre outros, que 

sofrem um processo de decomposição natural, tornando-se adubo na natureza em pouco 

tempo. 

No dia-a-dia durante o preparo da alimentação junte alguns lixos orgânicos, permita que 

a criança possa auxiliar na separação e posteriormente incentive a criança a colocar os 

resíduos em um local como horta, vaso de plantas, jardim ou em algum espaço que será 

realizado alguma plantação misturando-os na terra. 
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Materiais: 

- Resíduos de origem vegetal ou animal. 

 

Sugestões para as famílias:  

Reforce com a criança sobre o lixo orgânico que pode ser transformado em adubo, 

podendo ser usado em hortas e jardins devido ao seu alto índice de nutrientes e permita 

que a criança participe de todo o processo, desde o descarte dos resíduos de alimentos 

até a separação. Vale ressaltar que, o exemplo tem mais resultado que muitos discursos, 

mais do que palavras são necessárias atitudes e o exemplo, dia após dia. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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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