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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

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

Título da Atividade 08: Meu lixinho. 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02); 

● Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02); 

● Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 

(EI01TS02). 

 

Proposta pedagógica: 

Voltando para o tema “Consciência Ambiental”, nesta nova semana de propostas 

pedagógicas iremos falar sobre o LIXO! 

No contexto escolar, a introdução deste tema desde os primeiros anos é uma forma de 

sensibilizar as crianças sobre o cuidado com o meio ambiente. Por meio de ações de 

sensibilização, é possível atrair o olhar das crianças para a questão, a fim de construir 

conhecimento e desenvolver a consciência ambiental. 

Desta forma, hoje proponho a vocês a confecção de um lindo lixinho para praticar o 

descarte do lixo corretamente. Vamos lá? 

 

Materiais: 

- Um pedaço de tecido; 

- Linha de crochê; 

- Tinta guache. 
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Sugestões para as famílias: 

Inicialmente, o adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá 

recortar um pedaço de tecido de tamanho médio, que possa dobrar e costurar com linha 

de crochê as laterais, formando um saquinho. 

Após o recorte e a costura nas laterais do saquinho de lixo, é o memento de carimbar as 

mãozinhas das crianças no saquinho. Passe a tinta guache na palma das mãos da criança 

e carimbe na parte da frente e coloque para secar. 

Aproveite o momento para explicar de uma forma simples e prazerosa a importância de 

cuidarmos do nosso meio ambiente e realizar o descarte do lixo no local correto! 

 

Obs.: Todos os materiais descritos na proposta pedagógica podem ser alterados, 

utilizando caixas de leite no lugar do tecido, colas instantâneas ao invés de linha de 

crochê para costurar. Fiquem à vontade e se adequem com o que tiver disponível em 

casa e não deixe de realizar a atividade!  

 

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. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


