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Educação Infantil  

Reciclagem  

Cuidar do meio ambiente  

           

Este plano de aula foi elaborado por participantes do programa Educonex@o, que forma 
professores para o uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. 
 

Disciplinas/Áreas do Conhecimento:  
Ciências. Estudos Sociais 

Competência(s) / Objetivo(s) de Aprendizagem  
 Compreender a importância da reciclagem; 

 Fazer corretamente a reciclagem; 

 Desenvolver a conscientização no aluno. 

 
Conteúdos: 
Materiais recicláveis; 

Construção e confecção de materiais; 

Cores; 

Símbolo da reciclagem. 

Palavras Chave:  

Meio ambiente - educação infantil - reciclagem 

 

Para Organizar o seu Trabalho e Saber Mais 
1 - Para entender as cores e seus significados dos materiais reciclados. Disponível em: 

http://meioambiente.culturamix.com/lixo/lixeiras-para-coleta-seletiva 

       

 2 .   Vídeos da turma da Mônica abordando a reciclagem. Disponíveis em: 

https://www.youtube.com/watch?v=NgV7O_fJsD8 

https://www.youtube.com/watch?v=F0-qYsX1vws 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcXVDnT40p0 
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Proposta de Trabalho 

Antes de iniciar, consulte os links sugeridos na área Para Organizar o seu Trabalho e Saber Mais 

 

1ª Etapa: Introduzindo o tema 

Comece a aula com uma roda de conversa perguntando aos alunos se eles sabem o que é a reciclagem, se fazem 

a reciclagem em casa (família), como fazem, se conhecem as cores adotadas como padrão da coleta seletiva e 

sobre a importância de reciclarmos. Aproveite essas informações e registre as que forem importantes para serem 

retomadas durante toda a atividade. 

Após a conversa mostrar vídeos da turma da Mônica abordando o assunto. (link 2) 

 

2ª Etapa: Agrupando as informações 

Peça para os alunos trazerem de casa materiais recicláveis (garrafas pet, caixas de leite, suco, caixas de remédio, 

creme dental, tampinhas, retalhos de tecido, palito de sorvete). 

 

Solicite aos pais que registrem o momento do aluno reciclando. Os registros podem ser por escrito e fotográfico. 

Aponte para os pais os temas e conteúdos de discussão, eles podem auxiliar apoiando com outras ações em suas 

casas. 

 

3ª Etapa: Construindo com os alunos 
Customize caixas grandes, elas poderão ser encapadas com as cores da coleta seletiva e os símbolos da 

reciclagem. 

 

Forme uma roda com os alunos e no meio da roda coloque  vários tipos de materiais, incluindo aqueles recicláveis 

solicitados à cada aluno. Os alunos deverão separá-los conforme as caixas da coleta seletiva. Apresente a 

separação realizada pelos alunos.  Com os materiais recicláveis os alunos construirão brinquedos, jogos e 

fantoches. 

Registre cada  momento da separação e da construção de objetos.  

 

4ª Etapa: Concluindo a tarefa 

Prepare uma exposição  do trabalho realizado.  Pode ser realizado como evento ou dentro da agenda da escola 

em reuniões de pais e mestres. 

Apresente também  as caixas com a coleta seletiva e os brinquedos, jogos e fantoches  confeccionados  pelos 

alunos. Prepare também um painel das imagens produzidas em casa e na sala de aula. Finalmente, entregue o 

material registro das atividades aos pais. 
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5ª Etapa: Avaliação 

A avaliação será realizada em todo o processo a partir das etapas previstas. Elas possuem a característica de 

acompanhamento,  para compreender as fragilidades e as potências de cada aluno.   

Plano de aula:  

Cláudia Regina de Souza Galdino  

Heloisa Helena Pita Prado. 

NCE Bauru 
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