
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 4 

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

Data: 23/03/2021 Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

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

 

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

 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje aprenderemos a fazer juntos, 5 experiências fáceis, rápidas e super divertidas utilizando 

ÁGUA. Mas primeiro, vamos assistir ao vídeo no link abaixo, que explica e ensina como realizar as 

experiências.  

Depois de assistir o vídeo, a criança junto com o papai, a mamãe ou um adulto responsável, tentará 

reproduzir uma dessas experiências citadas no vídeo (tornado, estrela mágica, nuvens de chuva, 

dedo mágico ou desenho surpresa), com os materiais que tiverem disponíveis em casa. Se não for 

possível fazer nenhuma dessas experiências do vídeo, pode ser realizada outra experiência mais 

simples (afunda ou não afunda), você vai precisar de uma bacia com água, e vários 

objetos/brinquedos de diversos tamanhos e peso. Agora é só colocar na água um objeto/brinquedo 

de cada vez e ver qual deles afunda ou não afunda. Compartilhe conosco sua experiência por meio 

de fotos ou vídeos.  

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8Z8Orj3Fjw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8Z8Orj3Fjw


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 4 

Professor: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar,  
Carolina F, Eliana, Elaine e Ilma. 

Data: 23/03/2021 Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

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

 

Estratégia de Aprendizagem:  

A água é um bem indispensável para todos os seres vivos é muito importante para o nosso planeta, 

sem ela, seria impossível a vida na terra, é fonte de vida, um recurso natural essencial, como meio 

de vida para várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais 

e culturais.  

Vamos construir um lindo mosaico apresentando algumas dicas de como economizar água. Com 

pedaços de papel, fazer as gotinhas, desenhar uma torneira e pedir para a criança colar as gotinhas 

representando a água no papel, com o slogan: “ÁGUA, SABENDO USAR NÃO VAI FALTAR”.  

- Fechar a torneira quando não estiver utilizando.  

- Durante o banho feche o registro para ensaboar. 

- Use balde e pano para lavar o carro em vez de mangueira. 

Finalize escolhendo um local da casa para colocar o cartaz com as dicas para informar toda a 

família. 

 

 

 

 


