
  

 

                                          SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2019 
                       EF I 

 

2ª feira 

3/6 

3ª feira 
4/6 

4ª feira 
5/6 

5ª feira 
6/6 

6ª feira 
7/6 

Caminhada ecológica de 
observação do ambiente da 
escola 
(2ºs anos) 
 
 
 
Montagem de Painel Coletivo 
“Take care of Earth is our job”  
Com material reaproveitado 
(1ºs anos) 
 
 
 
 

Criação de Mural Coletivo das 
Atitudes Sustentáveis  
“O que você faz no seu dia a dia 
para preservar o ambiente?” 
(2ºs anos) 
 
 
 
 
 

 

Plantio de feijões para início do 
estudo dos vegetais  
(2ºs anos) 

 
 
 
Palestra sobre Reciclagem de 
Plástico e Meio Ambiente, com 
Lécko Lopes 
no auditório Elizabeth Lee 
11h – turmas 31 e 32 
16h30 – turmas 33, 34 e 35 

 
 
 
Aula Meio Ambiente em imagens 
com Ricardo Neves 
nas salas de aula 
16h30 - turma 54 
17h20 - turma 55 

 
Confecção de chaveirinhos 
com tampas plásticas 
coletadas na escola, com 
Lécko Lopes 
no pátio 
10h30 – turma 31 
11h20 – turma 32 
13h30 – turma 33 
14h20 – turma 34 
15h10 – turma 35 
 
 
Palestra “Aquecimento 
Global”, com Matheus 
Bandeira dos Santos Ritter 
Sala D404 
13h30 - turma 45 
14h20 – turma 43 
15h10 – turma 44 

 Cineminha com pipoca 
“Wall-E”  
auditório Elizabeth Lee 
2ºs anos 
 
Aula Meio Ambiente em 
imagens 
com Ricardo Neves 
nas salas de aula 
9h10 - turma 51 
10h30 - turma 52 

 
Ao longo da semana: 
 
 - Confecção de descanso para copos com CDs usados - (1ºs anos) 
- Montagem de Painel Coletivo “Waste Separation” - 2ºs anos 

- Montagem de placas individuais “Earth: I love, I care”, com material reaproveitado, nas aulas de Inglês (durante a semana) - 3ºs anos 

- Estudo da Música “5 R´s” de Jack Johnson, nas aulas de Inglês – 4º ano 
- Saída de Estudos – Museu da PUCRS – 4ºs anos (data a confirmar) 
- Pesquisas e contações de histórias, com obras variadas, alusivas ao tema 

 

 

Dia 10/06, segunda, às 7h30 Palestra “Aquecimento Global”, com Matheus Bandeira dos Santos Ritter, sala de jogos do prédio A - turma 41 

 


