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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 26/11/2021 sexta-feira) 

Título da Atividade 10: Lixo no lixo.  

 

Objetivos específicos: 

● 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). 

 

Proposta pedagógica: 

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 na prática aos nossos pequenos onde se deve jogar o 

lixo, cantando uma linda canção. 

 

Materiais: 

- Balde ou cesto;  

- Itens para descartar no lixo: papeis amassados, caixas de leite vazias, potes, garrafas 

pets, entre outros. 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá disponibilizar 

baldes ou cestos em um ambiente da casa, explicando para a criança o lugar correto de 

se colocar o lixo, arremessando assim, os itens separados dentro do balde. 

Depois de incentivar o pequeno a jogar o lixo no lixo, finalize a atividade cantando a 

música “Jogue o Lixo no Lixo”.  

 

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/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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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