
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 4 

Professores: Cristiana, Cláudia, Eliane e Milene/ 
Alexandre, Maria do Carmo, Dinair e Noeli. 

Data: 22/03/2021 Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

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

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM:  

Hoje vocês farão uma roda de conversa - Em um ambiente acolhedor da casa, de preferência na 

cozinha, convide a criança para conversar sobre água, sua importância, para que usamos etc. 

Depois de uma breve conversa com a criança até mesmo mostrando um copo com água, coloque 

o vídeo Nº 1 “Pingo da chuva (Ciclo da água) - Varal de histórias” e após assistir junto com a criança 

perguntar a ela sobre a história e pedir que ela reconte, interagindo e perguntando como surgiu a 

chuva.  

E vamos finalizar assistindo ao vídeo Nº 2 juntamente com a criança para que desperte a 

importância que a água tem em nossas vidas, por isso é que devemos economizar para não faltar. 

Após assistir o 2º vídeo, nomear junto com a criança os objetos, alimentos e animais que 

apareceram no vídeo (CICLO DA VIDA). 

                                           

Seguem os links para acessarem aos vídeos:   

Vídeo nº 1:  https://www.youtube.com/watch?v=Yo5qVxWi1Nc 

Vídeo nº 2: https://www.youtube.com/watch?v=HQYbLX7ieYo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yo5qVxWi1Nc
https://www.youtube.com/watch?v=HQYbLX7ieYo


 

 

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

 

Estratégia de aprendizagem: 

Ciclo da Água - Usando bem, ninguém fica sem!          

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. 

 

Para iniciar essa semana, vamos assistir ao vídeo “Clubinho Salva Vida”, sobre a importância de 

economizar água e de como ela é importante para nós. Após assistirem ao vídeo, converse um 

pouco com a criança a respeito do que viram no vídeo. Não esqueça de compartilhar conosco como 

foi esse momento. 

Segue o link para assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pMvVDGph418 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 4 

Professor: Carolina Q, Reinaldo, Silvia, Gilmar, Caroline 

F, Eliana, Elaine e Ilma. 

 

Data: 22/03/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

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

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pMvVDGph418

