
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 4 

Professor: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, Ivanilde, 
Luciana, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, Marlene, 
Marisa, Mariza e Vanessa 

 
Data:26/03/2021 

Turma: 
Berçário IIA e 
Berçário IIB 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 
 

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

 

Estratégia de aprendizagem: Papai, mamãe e/ou responsável convidem a criança para assistir 

ao vídeo da música “Andorinha só” (Música infantil para o Dia da Água/Marcelo Serralva). Em 

seguida, converse com a criança e explique que farão uma atividade com bolinhas de sabão iguais 

às que viram no vídeo e que podemos brincar também com a água porém sem desperdício. 

Apresente os materiais e em um lugar seguro e de preferência ao ar livre, prepare junto com a 

criança permitindo que participe de todo o processo.  

Fale dos materiais usados e permita a participação dela para misturá-los e sempre lembrando da 

importância da água, do não desperdício e do uso dela para o preparo da atividade. Durante a 

atividade, poderão fazer perguntas para que as crianças percebam detalhes da sua produção: O 

que usamos para fazer as bolinhas?  O que acontece se assoprarmos? E se fizermos de perto?  

Ela molhou ao estourar? E de longe? Sempre estar atenta ao realizar a atividade caso a criança 

queira fazer, orientando sempre para soprar e não aspirar. 

Registrem esse momento e compartilhem conosco! 

Segue o link para acessar o vídeo da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rfif_iIx1Tk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rfif_iIx1Tk
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Data: 26/02/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campos de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos.  

 

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

 

Estratégia de aprendizagem: 

Brincadeira pés e água 

Vamos utilizar duas bacias, uma delas com água até a metade e dentro coloque objetos que flutuam 

na água, por exemplo: bolinhas, tampinhas ou garrafas de plástico pequenas etc. 

Então explique para criança que vocês vão fazer uma brincadeira, com seus pés, a criança deverá 

pegar os objetos com os pezinhos e tirar da água, colocando na outra bacia sem água.  

Dica: Você adulto poderá demonstrar para a criança como ela terá que fazer antes da brincadeira 

começar. 

 

 


