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LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/xf14Au0C9Yw 

Como fazer uma água viva flutuante em uma garrafa - Tempo junto. 

Atividade: 

Água viva sensorial. 

Recursos:  

Celular, computador ou tablet, garrafa pet, tesoura, corante alimentício ou tinta 
guache na cor que tiver em casa, seringa, tesoura, elástico, linha e sacola 
plástica. 

Estratégia: 

O adulto responsável irá assistir as instruções de como preparar a garrafa 
sensorial, em seguida em um espaço aconchegante da casa, o adulto coloca o 
brinquedo e senta-se com a criança. 

Apresente a garrafa para a criança, fazendo movimentos e deixando que ela 
perceba a cor, o movimento da água e também da água viva que está no interior 
da garrafa.  

Para os bebês que ainda não conseguem segurar o brinquedo, o adulto 
responsável pode rolar a garrafa para que a criança observe seu movimento, 
proporcionando a experiência. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta de atividades dessa semana tem como temática o desarmamento 
infantil e para estimular brincadeiras saudáveis que estimulem o 
desenvolvimento da criança, propomos a criação de um brinquedo sensorial que 
além de ser divertido e lúdico é uma alternativa de brinquedo não violento. 

 

 

https://youtu.be/xf14Au0C9Yw


 

 

 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/04/2021. SEMANA: 8 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Simone e Silvana. TURMA: 
Berçário I B. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

  
 
Link da atividade:    
https://youtu.be/l6rrPQpW1VU 
 
Desarmamento infantil - Os Peraltas 
  

 Atividade:  Trocando brinquedos. 

 

 

Recurso: Brinquedos, livros, celular ou notebook. 

 

Estratégia:  

Conversar com a criança que alguns brinquedos como: armas, videogames, 

jogos virtuais que provocam violência não é legal e pode machucar o outro. Que 

tal fazer uma limpeza com a criança dos brinquedos e se possível trocar por 

livros.  

Enquanto faz a limpeza sugerimos a escuta do link da música acima. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade:   

Debater as consequências que os incentivos ao uso de armas de fogo por 

crianças podem provocar na vida destes futuros adultos. 

 

 

 

https://youtu.be/l6rrPQpW1VU
https://youtu.be/XuM6_7TRlis

