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Olá, família! 

Nesta semana vamos falar de meio ambiente, explorando as contribuições da 
história “A horta do senhor lobo”. Vamos propiciar as crianças experimentar 
possibilidades para compreender um dos fenômenos naturais que ocorrem no seu 
cotidiano, a chuva. Observando também números e quantidade. 

1º Momento: Pedimos ao responsável que acesse a música “cai chuvinha” no canal 
(mundinho da tia Jéssica) https://www.youtube.com/watch?v=fkrII5r1k08 

É importante que o aluno assista e cante repetidas vezes a música e realize a 
contagem seguindo o vídeo. 

Letra da música: Chuvinha 

Cai chuvinha, nesse chão, 

Cai chuvinha, vai molhando a plantação. 

Cai chuvinha, nesse chão, 

Cai chuvinha, vai molhando a plantação. 

Uma gotinha, 

Duas gotinhas, 

Três gotinhas, 

Cai chuvinha, cai chuvinha, cai chuvinha, 

Na plantinha! Na plantinha!! 

(Repete 4 vezes) 

https://www.youtube.com/watch?v=fkrII5r1k08


 

2º Momento: Em seguida, podemos dialogar sobre qual a importância da chuva na 
natureza e para nós. Ofereça um copo com água para a criança tomar e comente sobre 
a necessidade que temos de tomar água. 

Procure levar a criança para observar as nuvens no quintal, para que vejam a 
chuva armazenada nas nuvens e quando ficam muito pesadas a água cai em forma de 
gotinhas. 

3º Momento: Propomos também, que coloque água em um copo e conduza a criança 
para regar um vaso com plantas ou se tiver cachorro, gato ou outro animalzinho em 
casa, convide o aluno para abastecer o recipiente de água do bichinho. 

Assim a criança poderá observar a importância da água para nós no meio 
ambiente. 

Se possível nos enviem fotos ou vídeo da criança vivenciando esse momento, 
no grupo de WhatsApp da sala. Esperamos que se divirtam e até a próxima atividade!  

 

 

 

 


