
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 4 

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

 
Data: 26/03/2021 

Turma: 
Maternais A e 

Maternal B 

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos. 
 

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

 
Estratégia de aprendizagem: 

Nossa máscara de gotinha 

Para finalizar a semana vamos confeccionar uma máscara de gotinha, poderão usar os materiais 

que tiver disponível em casa, como caixa de leite, caixa de papelão, sulfite, etc. Façam o desenho 

da gota e peça para a criança pintar com os materiais que tiverem em casa (tinta guache, lápis de 

cor ou giz de cera) e após, recortem.  

Observação: Podem colocar elástico ou até mesmo um palito de churrasco para finalizar a 

montagem. 

 

Segue o link com o modelo da máscara: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/7b/03/f1/7b03f11876604318

36be09f2a0fced09.gif&imgrefurl=https://br.pinterest.com/pin/759138080917848722/&tbnid=L9Kinf

aVSdozAM&vet=1&docid=VcRnvSaef0NqpM&w=620&h=790&hl=pt-BR&source=sh/x/im  
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 4 

Professor: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar, 

Carolina F, Eliana, Elaine Ilma. 

Data: 26/03/2021 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: 

Vamos iniciar nossa atividade de hoje, assistindo ao vídeo musical: “Bento e Totó – Água”. 

Observem as imagens do vídeo a respeito de como formam as gotinhas de chuva.   

Segue o link abaixo para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=6upE2O4QINY 

 

Em seguida, vamos fazer nosso experimento: “Fazendo chover” -  Simular a chuva em um 

recipiente transparente (garrafa pet, pote de plástico, copo de plástico de preferência, transparente 

para a criança poder ver). Separe um palito de sorvete/churrasco ou até mesmo um lápis, 

juntamente com um chumaço de algodão. Envolva o algodão no palito e um coloque de atravessado 

no pote e molhe com água e à medida que a água ensopar o algodão começa a cair gotas, como 

ocorre nas nuvens, enchendo o recipiente, conforme imagem apresentada. Compartilhe conosco o 

que a criança achou do experimento. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6upE2O4QINY

