
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 4 

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

 
Data: 25/03/2021 

Turma: 
Maternais A e 

Maternal B 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

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

 
Estratégia de aprendizagem: 

Atividade1: Bolinhas de sabão                                                                                                                    

Desenvolvimento: Com a ajuda de um adulto, pegue todos os ingredientes da receita e misture muito bem, 

em seguida o adulto deverá cortar a garrafa pet ao meio (como está na imagem abaixo). Coloque o líquido 

na parte de baixo da garrafa e mergulhe a ponta da garrafa no líquido e se divirtam assoprando, para formar 

várias bolinhas de sabão. Se divirtam!                                                                                                                   

Receita de bolinha de sabão: Dois copos de água; meio copo de detergente; três colheres de açúcar. E 

iremos usar uma garrafa pet pequena (pode ser de refrigerante ou água). A garrafa pode ser substituída por 

canudo, tubo de caneta, etc. 

 

Atividade 2: Barquinho de papel 

Desenvolvimento:  Após a realização da dobradura do barquinho de papel, conforme a figura abaixo, pegue 

uma bacia com um pouquinho de água e coloque em um lugar da casa que a criança está acostumada a 

brincar, determinar um ponto de partida dentro de uma bacia de água e um ponto de chegada e explicar que 

a criança deverá soprar o papel de um ponto a outro, podendo também utilizar as mãos para guiar o 

barquinho. Lembrando que será uma brincadeira com água. (Pode ser no quintal ou até mesmo dentro do 

boxe, antes do banho).                                                                                                                           

Obs:  Fica a critério quais das duas atividades realizar. Utilizar pouca água, lembrando sempre no 

desperdício da mesma 

Link do vídeo ensinando a fazer a dobradura do barquinho:   

https://www.youtube.com/watch?v=06I_3asDAto 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=06I_3asDAto


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 4 

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

 
Data: 25/03/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

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

 

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

               

Estratégia de aprendizagem: 

Usando bem, ninguém fica sem (conscientização). 

Primeiramente convidem a criança para assistir ao vídeo “Show da Luna - Ciclo da água”. Em 

seguida, os responsáveis vão utilizar uma garrafa pet (vazia e limpa) com tampa, fazendo alguns 

furos no fundo. Demonstre para a criança o ciclo da água, através do experimento, colocando um 

(balde, bacia ou pote) ela servirá de apoio para cair a água. Coloque água na garrafa pet. Em 

seguida, mostre para a criança a água saindo em forma de chuva, abrindo um pouco a tampa, 

feche novamente ela irá formar um ar e parar de sair a água, no segundo momento, peça para a 

criança manusear a garrafa, incentivando abrir e fechar, observando a saída da água.   

Observe a reação da criança, através do experimento, explique para ela a importância da chuva e 

do benefício que ela nos traz. Compartilhe conosco como foi essa experiência. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

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

 

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

