
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 4 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 22 /03/2021 Turma: 
Berçário IA 

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

 
 

1º Atividade da semana – A importância da água  

 

Objetivo: Valorizar a água, conhecer as formas de uso e da importância de economizar usando de forma 

consciente.  

 

Como fazer: Srs. pais, prepare um cantinho na sala seja no sofá ou no tapete, com almofadas e 

acomode-se com a criança, assistam ao vídeo da história “A gotinha Plim Plim" de  

https://youtu.be/08xxa6FeT30, vá apontando figuras que aparecem no vídeo como a flor, gotinha 

de água, entre outros. Em seguida, converse um pouco com a criança sobre a importância da 

água, explique o quão necessário ela é para nossa saúde para bebermos, tomarmos banho, fazer 

a comidinha, suquinho, que as flores precisam da água, os animais entre outros. Ofereça a criança 

água para tomar, tome com ela e mostre como é saborosa.  

 

 

https://youtu.be/08xxa6FeT30


 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 4 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Vera e Roseli. Data: 22/03/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 
 

TEMA – PLANETA ÁGUA 

Atividade: Leitura da história – Gotinha Plim plim 

Segunda-feira: 22/03/2021 – Dia Mundial da Água 

Com essa atividade a criança passa a reconhecer a importância da chuva e da água para as plantas 

e para nós.  

Desenvolvimento: Sente com a criança em um ambiente aconchegante e silencioso, assista a 

história com ela pausando o vídeo quando achar necessário deixe que a criança observe as 

imagens, diga para ela o nome das figuras mais conhecidas e incentive ela a repetir com você os 

nomes das figuras da história, assista mais de uma vez para que ela possa assimilar e conhecer 

as imagens da história e explique com suas palavras a importância da chuva e da água para as 

plantas e para nós. 

 

 

Fonte de pesquisa e link para a História – Gotinha Plim plim 

https://youtu.be/08xxa6FeT30 

 

https://youtu.be/08xxa6FeT30

