
Atividade 03.07 – Mini Maternal 

Eixo e Campo de Experiência: Matemática – Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações. 
 
Objetivo: Sensibilizar as crianças sobre a importância da preservação do Meio Ambiente, 
enfatizando a problemática do lixo e a solução oferecida pela reciclagem. 
 
Didática/Justificativa: Hoje confeccionaremos a quinta e última página do nosso livrinho de 
poemas sobre o meio ambiente. 
Assista ao vídeo da professora onde é abordado o tema, reciclagem, que está disponível na 
plataforma digital do colégio. 
Imprima as imagens das lixeiras coloridas e do lixo e recorte o “lixo” na linha indicativa. Mostre 
para criança que em cada um tem uma lixeirinha com uma cor. Peça para ela relacionar as 
cores e cole cada lixo em baixo da lixeira correspondente.   
Caso não consiga imprimir desenhe quatro retângulos nas cores amarela, vermelha, azul e 
verde, e use as figuras de um folheto de supermercado para representar o lixo. 
Leia o Poema para a criança. Conversem sobre a importância de vivermos em um ambiente 
limpo e de jogar o lixo no lugar certo.  
 



O LIXO NA LIXEIRA 
O LIXO NA LIXEIRA DEVEMOS GARANTIR. 

CUIDADO, MEU AMIGO PARA NÃO POLUIR. 
O CHÃO BEM LIMPINHO, DEVEMOS CONSERVAR. 

VOCÊ, MEU AMIGUINHO, SAÚDE VAI GANHAR. 
 
 





Atividade Bilíngue 
 
Matemática – Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
 
A vivência de experiências que estimulam a criatividade e ludicidade são essenciais para a educação infantil.  
Os alunos se dispersam com maior facilidade e precisam de conteúdos capazes de atrair e reter sua atenção.  
O foco pedagógico, é que a língua deixa de ser a centralização das aulas de inglês e passa a ser o meio de 
exploração de conteúdos distintos, como matemáticas, ciências e artes. Dessa forma, associamos o  
desenvolvimento de uma segunda língua ao aprendizado de conteúdos de outras áreas. 
 
Para essa aula precisaremos de um lugar onde a criança tenha acesso ao computador ou tablet para ela  
acessar ao vídeo da plataforma. Hoje vamos ver um vocabulário novo e alguns temas já abordados em aula.  
 
trash – lixo (pronúncia: trésh) 
one – um (pronúncia: wan) 
two – dois (pronúncia: too) 
three – três (pronúncia: tri) 
four - quatro (pronúncia: fór) 
green – verde (pronúncia: grin) 
blue – azul (pronúncia: blú) 
red – vermelho (pronúncia: réd) 
yellow – amarelo (pronúncia: iélou) 
 
Objetivo: Os pequenos puderam ver o assunto na nossa aula de Inglês com enfoque na identificação das  
latas de lixo e suas cores correspondents e usar a matemática para contar a quantidade de latas de lixo.  
É interessante envolver a turma da educação infantil nesse tema e de forma que ampliasse o vocabulário  
deles na língua inglesa à medida que despertasse a consciência ecológica.  


