
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

         CONFECÇÃO DA OSTRA  

Para realizar esta atividade iremos nos basear no personagem “ostra” da história 

citada anteriormente. Antes de começar, mostre a ilustração da ostra presente 

na história e diga que a mesma produz pérola (uma joia muito bonita). 

 Agora que a criança ampliou seu conhecimento a respeito do personagem, iremos 

confeccionar a ostra utilizando material reciclável. 

 Para isso, pegue um pratinho de festa que poderá ser de papelão ou plástico e peça 

para a criança pintar dos dois lados com a cor que escolher. Em seguida, dobre o pratinho 

ao meio e cole uma “bolinha de algodão”, que será utilizada para representar a pérola. Caso 

não tenha os pratinhos, poderá usar caixa de ovos ou garrafa PET. Use a criatividade.  

 Boa atividade! Não esqueça de registrar este momento através de foto ou vídeo.  
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Estratégia de Aprendizagem: 

  APRESENTAÇÃO - ESTADO LÍGUIDO E SÓLIDO DA ÁGUA 

Na vida estamos sempre experimentando novas situações e possibilidades e 

todos os dias aprendemos algo novo utilizando os sentidos nesses novos experimentos. 

Sendo assim, para a realização da atividade o adulto auxiliará a criança a encher um copo 

com água ou suco que será colocado no congelador ou frízer, onde ocorrerá a transformação 

de líquido para sólido. Após algumas horas tirar e oferecer para a criança manusear, sentir 

a temperatura e experimentar. Explique que a água se transforma em gelo, e o suco de frutas 

em um delicioso picolé após congelado. 
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