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

 

“Sem água não dá para viver” 

Estratégia da atividade  

Conversar e explicar para a criança a importância da água, e de uma forma divertida contar a 

história abaixo. Após a leitura fazer a representação da história com a criança, exemplo: fazer uma 

pequena peça teatral com a história sendo a criança o floquinho de água, e alguém da família ser 

os demais personagens. Espero que divirtam-se e não esqueçam de compartilhar conosco como 

foi esse momento. 
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ÁGUA, ATIVIDADE SENSORIAL. 

Estratégia de aprendizagem: 

Separe três recipientes contendo: no primeiro água morna, no segundo água fria (normal da 

torneira) e no terceiro água gelada (da geladeira). Chame a criança e peça para que coloque a mão 

em cada recipiente (um de cada vez) e vá perguntando para a mesma qual é a sensação, ou seja, 

se a água em que ela está colocando a mão é morna, fria ou gelada. Repita algumas vezes para 

que a criança entenda a diferença. 

Em um segundo momento, seque a mão dela e, em seguida peça que coloque a mão na água fria 

(por exemplo) e assim por diante. 

Em ambas as atividades permita que a criança se expresse livremente em relação a sensação 

sentida. 

 

 


