CEMEI Tia Maura
Atividades da Semana
Segunda-feira 22/03/2021
Olá você sabe que dia é hoje? Hoje é o Dia Mundial da Água, dia 22 de Março. Por esse motivo
nessa semana vamos trabalhar este tema com sugestões de atividades criativas, dicas, vídeos,
histórias e músicas, tudo que você precisa para falar sobre o tema de forma lúdica e criativa.

Atividades: Vídeo – “A Gotinha Plim Plim” https://youtu.be/08xxa6FeT30

Após assistir a história o responsável deverá conversar com a criança sobre a importância da
água para a nossa vida e para a natureza (plantas e animais)
- Agora vamos dar água para as plantinhas ?
- Ajude a criança a regar as plantas do jardim, quintal ou vazo.
Objetivo: Permitir que as crianças reconheça a importância da água para nossa vida e para o
meio ambiente .
Campos de experiência – Espaço, Tempos, Quantidades é Transformações (ET)

Terça-feira 23/03/2021

Atividade: Vídeo – “A Água “ https://youtu.be/8YT8m5zBjuc

Objetivo: Mostrar para os pequenos que a água é fundamental para nossa sobrevivência,
trabalhar a escuta e a oralidade

Campo de experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação (EF)

Quarta-feira: 24/03/2021

Atividade: Brincadeira com água colorida

Você vai precisar de: Um espaço onde a bagunça possa acontecer sem deixar ninguém
estressado, potes transparentes de variados tamanhos e formas, corante de alimento ou suco
em pó de cores diferentes, colheres e utensílios de cozinha e água
Um detalhe importante é deixar alguns potes vazios para ela brincar de transferir água. Assim
como é importante ter recipientes de diferentes alturas e diâmetros para a criança perceber
que deve usar diferentes objetos para retirar a água do pote em função da sua profundidade,
por exemplo.
Observação: As crianças fazem descobertas e exploração a cada segundo. E cada descoberta
se junta com as anteriores e vão formando um amplo leque de conhecimento sobre o mundo
que as cerca
Objetivo: Mostrar para a criança que é possível realizar diversas brincadeiras com água,
observar a transformação e as características dos objetos e materiais: Sons, forma, peso,
tamanho, posição etc.
Campo de experiência: Espaços, Tempos, Quantidades e Transformações (ET)

Quinta-feira 25/03/2021

Atividade: Fazer Gelatina
O responsável deverá convidar a criança para fazer gelatina. Pergunte: Qual o sabor você mais
gosta? Aqui estão 3 caixas de gelatina com diferentes sabores, qual você vai escolher? Como
vamos saber o modo de preparar a gelatina? O que vamos precisar ?
O responsável lê na caixa os ingredientes e o modo de preparo (criança assiste o adulto lendo)
Converse com a criança sobre a temperatura da água, cuidados e que somente o adulto pode
mexer no fogão. Mostre a fumaça saindo durante a fervura da água. Deixe a criança mexer a
gelatina após ser misturada, participando desse momento.
Objetivo: Compreender a narração dos acontecimentos e a fala do adulto, trabalhando a
oralidade, estimular os sentidos olfato e paladar, diferenciando os sabores.
Campo de experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação (EF)

Sexta-feira 26/03/2021

Atividade: Bolhas de sabão
O responsável deverá colocar detergente com água nos copinhos (para fazer as bolinhas).Após
fazer isto colocar em cada copinho, um pouco de anilina ou suco em pó e mexer bem até
dissolver. Orientar as crianças a soprar formando bolhas, utilizando solta bolhas, cone de linha
vazio ou garrafas pet pequena cortadas. Como no exemplo.
Objetivo: Desenvolver a criatividade, a imaginação e a percepção tátil e visual permitindo que
as crianças se esforcem para criar bolhas grandes e pequenas se divertindo.
Campos de experiência: Traços, Sons, Formas e Imagens (TS)

Professoras: Cristiane Pedrosa e Viviane Fray

