
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

     FAZENDO GELATINA. 

O adulto convidará a criança para observar: 

Coloque o conteúdo da gelatina (qualquer sabor) em um recipiente e 

acrescente 250 ml de água quente, mexa bem até dissolver o pó. Em seguida, coloque 250 

ml de água fria; mexa novamente e espere esfriar. 

Se quiser, coloque em copinhos descartáveis ou em um recipiente que desejar, e leve 

a geladeira por algumas horas, mas antes de levar a geladeira, mostre para a criança e na 

hora de servir volte a mostrar também para que ela perceba a transformação e depois é só 

saborear!!! 

Observação: você também pode deixar uma pronta para mostrar a criança como ela 

ficará depois de algumas horas de geladeira. 
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Estratégia de Aprendizagem:  

 HORA DO BANHO 

Para manter a boa saúde da criança, é necessário desenvolver 

bons hábitos de higiene pessoal desde cedo. Isso ajuda muito na prevenção de várias 

doenças, por isso, o banho das crianças é tão importante. 

 Após assistir ao vídeo musical: “Banho é Bom” de Hélio Ziskind (Castelo Rá timbum), 

conversar com a criança a respeito da importância do banho. Permita que a criança se divirta 

com o vídeo, colocando quantas vezes ela desejar. Depois, incentive a criança a imitar os 

gestos do ratinho. Se possível, proporcione um momento de banho diferente: com objetos 

divertidos ou uma música, talvez um sabonete bem perfumado e incentive a criança a lavar 

cada parte do corpo repetindo os seus nomes, por exemplo: lavando o bracinho, a mão, a 

outra mão e assim por diante. Ao transformar a hora do banho num momento divertido é 

possível fazer com que a criança tenha prazer em realizar esta prática de higiene tão 

importante para nossa saúde ao mesmo tempo em que ela aprende e se desenvolve. Ótima 

atividade para vocês. 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-

Mh7M 
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