
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 4 

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

Data: 24/03/2021 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:  

O adulto ou responsável convidará a criança para assistir e cantar a música “Fui no Tororó”. Após 

assistir perguntar para criança o que aconteceu com a água no vídeo musical e como podemos 

preservar a água e o meio ambiente, que são importantes para nossas vidas. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WBFh9RZcpYk 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WBFh9RZcpYk


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 4 

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

Data: 24/03/2021 Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 
 

 

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

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Dia 22 de março é comemorado o dia mundial da água. Esta data tem por objetivo conscientizar a 

população internacional sobre a importância da preservação da água e a sobrevivência de todo 

ecossistemas do planeta. E direito de todo ser humano ter água potável. Para isso é necessário 

usar a água sem desperdiço e com consciência de que ela é finita, ou seja pode acabar. Mesmo 

nesse tempo de pandemia em que devemos lavar as mãos, todas as vezes que tocar em qualquer 

superfície. 

Converse com a criança que devemos economizar a água em todos os momentos: na hora de 

escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho e em todas as situações em que se fizer necessário 

seu uso. Para finalizar a roda de conversa e ver algumas situações a respeito, acesse o link abaixo 

do vídeo da turma da Mônica – Economizar água. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY

