
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIO GRANDE DA SERRA

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - BERÇÁRIO

TEMA: MEIO AMBIENTE

OBJETIVOS:    Perceber  os  cuidados  necessários  à  preservação  da  vida  e
do ambiente; Levar a criança a valorizar o meio ambiente e identificar-se como parte
integrante  e  agente  de  promoção  do  desenvolvimento  sustentável.  Desenvolver  a
atenção, a oralidade, percepções auditiva, tátil e visual.

Atividade 01-MUSICALIZAÇÃO ( MEIO AMBIENTE)

Vídeo  Musical  Turma  da  Mônica  que  se  encontra  no  Youtube,  onde  através  da
ludicidade a criança desde pequena aprende a perceber a importância de cuidar do
meio ambiente.

Atividade 02- HORA DA HISTÓRIA

Vídeo  Galinha  Pintadinha  Mini  –  Histórinha  “  Lixo  no  Lixo”  que  se  encontra  no
Youtube,  onde  a  criança  aprenderá  a  adquirir  hábitos  de  preservação  do  meio
ambiente onde está inserida , jogando lixo no lixo.
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Atividade 03 –BRICADEIRA SENSORIAL COM ELEMENTOS DA NATUREZA

Nesta atividade nossos bebês terão a oportunidade de explorar elementos da natureza
que compõem o Meio Ambiente no qual está inserido como ser atuante. Utilizaremos
nesta atividade um recipiente como uma forma, uma bacia, ou uma caixa e dentro dela
colocaremos pedras, folhas secas ou não, pequenos gravetos ou galhos, areia, terra,
flores  etc,  elementos  estes  que  compõem  o  meio  ambiente.  Após  colocar  esses
elementos dentro de um recipiente, disponibilizar esse material para nossas crianças
para que elas toquem e explorem sentindo as texturas, os tamanhos e as sensações.
Lembrando  que  esta  atividade  deve  ser  acompanhada por  um adulto  para  que  a
criança não coloque esses materiais na boquinha.

Atividade 04 – ARTES VISUAIS (ÁRVORE E FLORES )

Sabemos que as árvores e as flores fazem parte do Meio Ambiente, pois são seres
vivos  benéficos  para  nossa saúde.  Nesta atividade  iremos construir  uma árvore  e
flores para que a criança brinque e desenvolva sua criatividade. Em uma folha faremos
o contorno da mãozinha da criança e pintaremos de verde, pois será a copa da nossa
árvore, e a outra mãozinha pintaremos de uma outra cor para ser a flor, em seguida
utilizaremos rolinhos de papel higiênico para ser tronco da árvore e o caule da flor,
após colar o desenho das mãozinhas nos rolinhos de papel higiênico e estarão prontas
a nossa linda árvore e nossa flor. Permita que a criança participe de todo o processo
de desenvolvimento da atividade, pintura, colagem, etc...
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Atividade 05 –MUSICALIZAÇÃO/ CORES ( RECICLAGEM ) 

Vídeo Musical Paródia Meio Ambiente da Música “O Patinho Colorido”  “Jogue o Lixo
na  Cestinha”  que  encontra-se  no  Youtube,  onde  a  criança  através  da  ludicidade
aprenderá a separar o lixo e terá noção da importância de reciclar o lixo.

Até a próxima semana!


