
 
 

 

Atividade: História "Mundinho Azul" 

 

A água é um recurso natural mais valioso que temos em nosso planeta. 

A água é fonte da vida de todos os seres vivos em nosso planeta. Mas esse recurso 

precisa ser cuidado, pois já há escassez de água potável em todo o nosso planeta. 

Segundo os cientistas, esses recursos um dia vão acabar e para que se estenda por 

muitos anos ainda, nós temos que saber usar. 

Por exemplo: Ao escovar os dentes, feche a torneira, o banho sempre deve ser rápido, 

lave o carro e o quintal com baldes e não deixe a mangueira com a água escorrendo. 

Essas são algumas dicas valiosas para evitar o desperdício de água. 

 

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, 

emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Hoje a dimensão da leitura 

infantil é muito mais ampla e importante, proporcionando um desenvolvimento social e 

emocional. A leitura é um hábito que se desenvolvido em família, se torna um momento 

prazeroso, que estimula a criatividade e outras aptidões que tornam a vida escolar bem 

sucedida. 

 

Materiais necessários: celular, tablet ou computador. 

 

Como realizar a atividade: Escolha um ambiente tranquilo da casa e acomode 

confortavelmente a criança. Inicie a leitura mostrando as figuras e vá chamando a atenção 

com alguns comentários ou perguntas que achar interessante, isso faz muita diferença 

durante a realização dessa atividade. Ao terminar a leitura, converse com a criança 

relembrando os fatos e realizando perguntas referente à história, como por exemplo:  

Que cor era o Mundinho? 
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De onde cai a chuva? 

Para que usamos a água? 

Como podemos economizar água? 

Onde devemos jogar o lixo? 

Agora acesse o link abaixo e conte essa história para seu filho (a): 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z3VhcmFlZHUuY29tLmJyfGVtZWkt

cHJvZi1zeWx2aW8tZGUtc291c2EtbWVuZGVzfGd4OjEyMTAyM2NlNmFhYTJkM2Q 
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