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Dia 1 - Ciências da Sociedade –  Trabalho e Relações de 
Produção 

 

  

CONTEÚDO: Relações sociais e de trabalho, profissões e atividades produtivas, finalidades, meios e objetos de 
trabalho. 
 

OBJETIVOS: relacionar-se com os objetos da cultura percebendo-os como produto do trabalho humano. 

 

Desenvolvimento: hoje vamos falar de um profissional muito importante na nossa vida e nas cidades chamado 

COLETOR DE LIXO / GARI: Através da coleta de lixo e sua venda para reciclagem, realizam um serviço de utilidade 

pública, uma vez que diminuem a quantidade de materiais, os quais, se descartados, ocupariam aterros e lixões, 

aumentando o volume de resíduos e diminuindo a vida útil desses espaços destinados ao descarte.  Dia 5 de junho 

comemoramos o “dia mundial do meio ambiente” e esse profissional é fundamental para ajudar a manter as nossas 

ruas e bairros limpos, sem lixo pelas calçadas. Mas é só papel do coletor ou gari deixar nossa cidade limpa? Claro que 

não, também precisamos fazer nossa parte que é não jogar lixo no chão, e sim nas lixeiras apropriadas separando o 

lixo que utilizamos para que ele possa ser devidamente RECICLADO. 

Assista esse vídeo sobre essa nobre profissão: 

https://www.youtube.com/watch?v=h8QgYynNXVY 

e agora esse também sobre não jogar lixo no chão, separarmos o lixo e reciclagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=M-LqkUi4LRs 

 

Atividade: responda em um vídeo bem curtinho: 

- você conhece um coletor? Já viu algum na sua rua? 

- de que dia passa a coleta na sua rua? 

- você sabe a importância dos coletores/garis? 

Registro: Favor mandar foto ou vídeo no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h8QgYynNXVY
https://www.youtube.com/watch?v=M-LqkUi4LRs


Dia 2 - Artes Visuais - Materialidade 

CONTEÚDO: utilizando ferramentas e suportes como: tesoura, cola, tinta, giz de cera, lápis de cor, canetinhas. 
 

OBJETIVOS: Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais – tradicionais e 
alternativos – no fazer artístico plástico-visual em propostas artísticas. 

 

Desenvolvimento: vamos aproveitar nosso tema sobre COLETORES DE LIXO/GARIS e DIA DO MEIO AMBIENTE e fazer 

uma atividade sobre coleta seletiva, vamos fazer as lixeiras com o material que tivermos em casa: 

 

Atividade: Vocês podem usar materiais diversos, pintar o papel nas cores, ou já usar o papel colorido, é importante 

que façam 5 lixeiras nas cores correspondentes, vejam no exemplo: 

  

Não precisa ficar exatamente igual, vocês podem usar uma folha para cada lixeira, e colar o lixo correspondente em 

cima dessa folha, e escrever com a ajuda de um adulto. Vocês vão recolher esses materiais na próxima atividade de 

“Cultura Corporal”. (se não conseguir encontrar o tipo de lixo de cada lixeira, você pode recortar de revistas ou jornais 

e colar uma imagem que represente) 

Registro: Favor mandar uma foto no grupo do Whatsapp da turma. 

 

 

 

 



Dia 3 - CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de imitação e criação de formas artísticas  

CONTEÚDO: Criação e experimentação de diferentes possibilidades de posições que o corpo pode assumir 
em suas formas: “as formas corporais podem imitar as formas das coisas”. Faz de conta. 
 

OBJETIVOS: Apreciar formas estéticas e artísticas com as ações corporais e criar e apresentar para o outro 
(público) uma determinada forma ou imagem com movimentos corporais.  

 

Desenvolvimento: vamos brincar de coletor de lixo/ gari: 

Peça para um adulto: 

- colocar uma roupa simples de brincar em casa, se tiver um boné ou chapéu ajuda bastante. 

- vassoura 

- pazinha 

- sacolas para pôr seu lixo. 

  

Atividade: escolha junto a um adulto o que pode ser jogado fora, peça para ajudar a retirar o lixo da sua casa, 

aproveite e ensine como separar o lixo em orgânico (resto de alimentos) e reciclável (plástico, metal, vidro e papel). 

Use a atividade de artes e acompanhe a musiquinha, e vá colocando cada lixo em seu lugar. 

https://www.youtube.com/watch?v=AKyfxUmSP1U 

(se não conseguir encontrar o tipo de lixo de cada lixeira, você pode recortar de revistas ou jornais e colar uma imagem 

que represente) 

 Se 

Registro: Favor mandar fotos no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKyfxUmSP1U


Dia 4 - Arte Literária: Dimensão epistemológica 

CONTEÚDO: gêneros literários:  contos de fadas, contos de assombração, poesias e poemas, fábulas e 
narrativas diversas, como um texto jornalístico por exemplo.  
 
 

OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que privilegie a 
vinculação ativa das crianças com a produção literária. 
 

 

Desenvolvimento: vamos ouvir com atenção essa história bem importante sobre o maior impacto ambiental da nossa 
história, um desastre no Rio Doce, na cidade de Mariana, chamada “Um dia Um rio”: 

https://www.youtube.com/watch?v=pBrvK8pHGeg 

e também tem a versão com as páginas do livro: 

https://www.youtube.com/watch?v=pSxgfqpmfTM&t=22s 

 

 

Atividade: faça um desenho bem legal de como você imagina o Rio Doce, limpo, cheio de vida, de animais e crianças 

brincando. Assim seguimos sonhando com a volta da vida do Rio Doce. 

 

Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBrvK8pHGeg
https://www.youtube.com/watch?v=pSxgfqpmfTM&t=22s

