
 

 

Berçário I 
08 de outubro - Quinta-Feira 

                        CURIOSIDADE 

 Nosso corpo humano é constituído por 70% (setenta por cento de água). A água está 

inserida diretamente na nossa existência necessidade e sobrevivência. Nosso 

planeta terra também é composto por: 97,5 de águas salgada que são os mares, oceanos e 

2,5% água doce sendo; lagos, cachoeiras e os rios. Então, podemos afirmar que esse suco sem cor, 

sem sabor e sem cheiro é mais do que importante, é primordial para nossa sobrevivência. Você já 

tomou água hoje? 

 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA 08/10/20 SEMANA: 6 

PROFESSORES: ANA PAULA, ÁVILA, CÉLIA, KATE, REGINA, RENATA, 

ROSELAINE, ROSIANE, VALDECI E VANESSA. 

TURMA: 

Berçário I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS”. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas 

sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso 



 

 

Atividade: “Vamos Descobrir os Prazeres de Beber Água”: A água se faz 

necessária para o desenvolvimento adequado dos órgãos que compõem o nosso corpo e para melhor 

funcionamento do organismo. Segundo pediatras, crianças pequenas devem beber pelo menos quatro 

copos por dia. E para estimular este consumo, trazemos a vocês essa história que com alegria mostra 

a devida importância da água, incentivando as crianças a consumirem sem restrição. Coloque a 

criança sentada em ambiente acolhedor, após ela assistir o vídeo, apresente a ela um copo de água, 

quantidade suficiente para a mesma. Que ela tenha nesse momento a descoberta de que água não 

tem cheiro, não tem sabor, não tem cor, mas é fundamental para a vida. A água faz parte de uma 

alimentação saudável. Aproveite esse momento e beba um copo de água junto com ela. 

Demonstrando o prazer em beber.  

Por meio da atividade a criança irá apreciar a água. Brincando pode adquirir o habito de ingerir 

diariamente e proporcionar desenvolvimento e crescimento adequado 

Recurso: Mídia digital, Água. 

Link para vídeo:  https://youtu.be/f5J6hTVA75E. 

 

 

 

https://youtu.be/f5J6hTVA75E

