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1ª EDIÇÃO 

O Centro Municipal de Educação Infantil Abdias Nascimento está trabalhando no ano de 2017 com o Projeto 
Meio Ambiente: Preservar o Futuro, Cuidando do Presente. O objetivo deste jornal é informar toda comuni-
dade sobre as ações realizadas pelas crianças, para que juntos, com atitudes simples, possamos cuidar do 
meio ambiente.  

LIXO NO LIXO! 

O Grupo 1A aprendeu que lugar de lixo é no lixo. As 
crianças cantaram que “...papel e casca não se joga no 
chão. Joga no lixo!”. Espalhamos papéis, garrafas, fo-
lhas de plantas e todos ajudaram na coleta. 

#FICA A DICA : Em casa peça o auxílio das crianças 
para jogar pequenos objetos na lixeira.  

DENÚNCIA! 
O LIXÃO NA FRENTE DO CMEI 

O CMEI Abdias Nascimento com a ajuda de órgãos 
municipais realizou a limpeza do espaço que está na 
frente da escola. E conseguiu a fixação de uma placa, 
informando que é proibido jogar lixo! A comunidade 
não está colaborando com a saúde das crianças, pois o 
lixo resulta num foco de mosquitos, baratas, ratos e 
muito mau cheiro. 

 O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA NOS AJUDAR?!!!! 

Os alunos do grupo 3A aprenderam na prática que a coleta seletiva é de extre-
ma importância para a sociedade. Uma sociedade consciente e bem educada 
não gera lixo e sim materiais para reciclar, além de gerar renda para milhões 
de pessoas e economia para as empresas, também significa uma grande vanta-
gem para o meio ambiente, uma vez que diminui a poluição dos solos e rios. 
Este tipo de coleta é de fundamental importância para o desenvolvimento 
sustentável do planeta.  

ACONTECEU! 

E para fechar com chave de ouro o tema da coleta seletiva e reciclagem acon-
teceu no Cmei Abdias Nascimento no dia 17 de Agosto a apresentação da peça 
teatral É Preciso Reciclar, tendo como atrizes as professoras do CMEI e como 
plateia os pais de nossos alunos e a comunidade, que aplaudiram e foi sucesso 
absoluto, inclusive tendo a presença da nossa Coordenadora Pedagógica da 
GRE Subúrbio I, Jacirema Piedade. 

Você sabe o que são os 3 R’s  da Sustentabilidade? 
 

Nãããooo?!! Garanto que as crianças do Grupo 5A estão com essas definições 
na ponta da língua. Após assistirem alguns vídeos e uma peça teatral encena-
da pelas prós do CMEI, de participarem das rodas de conversa e fazerem 
atividades pedagógicas, no dia 16/08 fizemos uma roda interativa sobre o 
tema e eles assim definiram: 

Reciclar: “Amassar e transformar a lata em outra novinha”. 

Reduzir: “Gastar menos”. 

Reutilizar: “Fazer brinquedos”. “Brinquedos de plástico”. 

Então, nós convidamos a todos a praticarem os 3 R’s e assim diminuir a des-
truição do nosso Planeta! Vamos praticar? 



As crianças do grupo 4A tiveram uma grande conquista em descobrir que o nosso corpo 
necessita de água todos os dias. A água que bebemos deve ser potável, não basta so-
mente ser doce, mas cuidada e tratada a partir de ações simples como: ferver, filtrar ou 
até mesmo comprar água mineral para beber. Nesse sentido entenderam que a água 
doce não serve somente para o nosso corpo, existem outras utilidades tais como: mo-
lhar as plantas, tomar banho, lavar louça, etc. Nesta perspectiva todos devem economi-
zar a água doce do nosso planeta. 

DICA:  

Beba bastante 

água, pois faz 

bem a nossa 

saúde! 

O grupo 4B aprendeu sobre a poluição 

da água e suas consequências para os 

seres vivos. A poluição da água ocorre 

quando os seres humanos agem de mo-

do a prejudicar o meio ambiente, atuan-

do com atitudes desfavoráveis como, 

jogar lixo nos rios, praias e lagos.  

DICAS: 
A água contaminada não pode ser usa-

da para nenhuma atividade no nosso 

dia a dia. 

Antes de ir a praia certifique se a água 

está poluída, pois a água e a areia pode 

transmitir doenças. 

Não descartar óleo, produtos químicos, 

combustíveis, detergentes e outros 

produtos na água. 

Água é vida, vamos cuidar dela! As crianças juntamente com a Pró Lene 
aprenderam na prática a desenvolver atitu-
des de combate ao mosquito “Aedes Ae-
gypti”, a medida que observaram situações 
de possíveis focos desse mosquito e como 
podemos combatê-los com medidas simples 
em nossas casas. 

DICAS IMPORTANTES! 

PREVENIR É DEVER DE TODOS! 

Alimentação  
Saudável 

As crianças do Grupo 2A aprenderam sobre a 
importância de uma alimentação saudável, 
para manter e promover a saúde do corpo e da 
mente. 

O grupo 3B aprendeu que certos alimen-

tos não devem ser consumidos em ex-

cesso, pois não fazem bem à saúde. Por 

exemplo: Frituras, refrigerantes, salgadi-

nhos, doces e enlatados. 

Nossos pequenos já sabem muito sobre 

“Alimentação não saudável”. 

CURIOSIDADE:  

Observa-se que algumas crianças chegam ao 
CMEI pela manhã chupando pirulitos, co-
mendo salgadinhos e bombons. A glicose em 
excesso vira gordura e se acumula no orga-
nismo, causando doenças cardiovasculares, 
obesidade, diabetes e hipertensão arterial, 
dentre outras.  

É importante ficar atentos à 

alimentação das  crianças! 

DICA:  
 
As verduras, legumes e frutas fornecem gran-
de parte das vitaminas e sais minerais de que 
o nosso organismo necessita, além de fibras e 
pouca quantidade de carboidratos. É impor-
tante que a cada refeição haja o consumo de 
uma hortaliça e que pelo menos uma vez ao 
dia uma fruta seja consumida, de preferência 
fresca. 


