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Turma: 
Berçário IIA e 
Berçário IIB 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA ÁGUA (22 DE MARÇO – DIA DA ÁGUA) 

 

Poema: “Dia Mundial da Água” 

Estratégia de aprendizagem:  

A água é importante para todos os seres viventes, ela é a fonte da vida! 

Papai, mamãe e/ou responsável leia pausadamente o poema para a criança, em seguida converse 

com ela sobre o porquê precisamos da água para sobreviver (serve para beber, tomar banho, fazer 

comida etc.) E que os animais também precisam de água para sobreviver, por isso não devemos 

desperdiçá-la, ou polui-la cite exemplos de desperdícios.  

Para complementar a atividade desenhe um aquário e carimbe a mãozinha da criança formando 

um peixinho, representando assim, um dos animais que precisam de água para sobreviver. Caso 

não tenha tinta guache, faça o contorno da mãozinha da criança e em seguida peça para ela colorir 

o contorno utilizando lápis de cor ou giz de cera. 

Material: folha de sulfite (ou a que estiver em casa) e tinta guache (segue abaixo o link ensinando 

a fazer tinta guache caseira). 

https://www.youtube.com/watch?v=uwzaL73tQnU&t=5s 
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Berçário IIC e 
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Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA ÁGUA (22 DE MARÇO – DIA DA ÁGUA) 

 

OUVIR, DANÇAR E SENTIR. 

Estratégia de aprendizagem: 

Coloque para criança ouvir e dançar a música “De gotinha em gotinha – Palavra Cantada”. Separe 

um borrifador com um pouco de água dentro e enquanto a criança dança ouvindo a música, toda 

vez que a palavra água for dita use um borrifador para jogar um pouco de água em cima da criança 

de forma que caia delicadamente sobre ela. Divirtam-se e não esqueça de compartilhar conosco 

como foi esse momento. 

 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A

