
 
 
 
 
 

 
ESCOLA: ESTÂNCIA DELFIS 
NOME DO ALUNO: DATA:22/03/2021 SEMANA: 04 
PROFESSOR: Renata da Silva Brandão TURMA:MINI 

MATERNAL A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS” “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” “ESPAÇOS, 
TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças e adultos. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 
fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 
 

 
 

TEMÁTICA: Dia mundial da água 
 

O Dia Mundial da Água é comemorado anualmente em 22 de Março. Esta data foi criada 
com o objetivo de alertar a população internacional sobre a importância da preservação 

da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. 
A água e um recurso fundamental pra a sobrevivência humana e também de todos os 

seres vivos. Por isso celebrar a data é muito importante, lembrando que temos que 
preservar e cuidar de toda a água de nosso planeta. 

 
MÚSICA: Turma da Mônica - Economizar Água 
https://youtu.be/SlfpR8IgQeY  
 
RODA DE CONVERSA: Conversar com a criança sobre água da chuva. 
Ensine-as que a água das chuvas também pode ser utilizada para lavar a casa, as 
calçadas e até mesmo o carro. Ao utilizar água potável para esses fins, muita água de 
qualidade é desperdiçada sem necessidade alguma. Conversar sobre a importância da 
água para o nosso organismo e o meio em que vivemos. 
 



Dê exemplo de como economizar: 
 Não demorar no banho 
 Não lavar quintal e calçadas com água potável 
 Usar água da maquina para lavar banheiro e quintal 
 Fechar bem as torneiras e chuveiros 
 Deixar a torneira desligada na hora de escovar os dentes e abrir somente quando 

for necessário 
 Não poluir rios 

 
ATIVIDADE: Confeccionar uma máscara da gotinha de água 
 
Para essa atividade você irá precisar de: 
 

 Giz de cera 
 Tinta guache 
 Tesoura (manuseio de um adulto) 
 Molde da gotinha  
 Folha de sulfite  
 Elástico  

 
Observação: A atividade tem quer realizada pela criança com a orientação do adulto. 
 

Envie foto da atividade realizada. 
 
MOLDE DA MÁSCARA (Menino e Menina) ABAIXO 
 
 
 



 



 


