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Olá, tudo bem com vocês? 

Dando continuidade ao tema, hoje iremos falar sobre a água e como é importante 

preservá-la. Hoje em dia pode até não parecer, mas em um futuro não muito distante, a água 

pode se tornar um recurso escasso na natureza. Você já imaginou como a vida seria difícil sem 

água? Foi pensando nisso que preparamos uma atividade que mostrará a criança de uma forma 

lúdica que não devemos poluí-la. Vamos começar? 

Atividade: Cuidando dos rios 

Para nossa atividade iremos precisar de uma bacia com água e objetos que não devemos 

descartar na água como plástico, lata, papelão (papel), madeira (pregador) e uma peneira. 

Primeiramente inicie uma conversa informal, explicando para a criança a importância de 

mantermos a água limpa, pois se sujarmos não poderemos  utiliza-la para beber, fazer comida, 

tomar banho, regar as plantinhas, por isso, devemos descartar o lixo de forma correta, no seu 

devido lugar, como vimos em atividades anteriores. Enfatize sempre que água é um recurso 

natural importante para nossa sobrevivência. Preservá-la é uma forma de garantir que não nos 

falte no futuro esse bem tão precioso. Colocaremos abaixo da descrição um vídeo explicativo. 

Para começar, pegue uma bacia e coloque água, em seguida, coloque os objetos dentro e 

pergunte para a criança como a água está (suja), explique que devemos limpar. Utilizando a 

peneira peça para ela retirar os objetos de dentro e pergunte como a água ficou (limpa). Depois 

façam a contagem dos objetos retirados de dentro da bacia e explique onde devemos jogá-los. 

Essa atividade fará com que a criança ao participar comece a compreender o sistema numérico 

por meio de suas interações com pessoas e objetos. Não se esqueçam de registrar esse 

momento através de fotos e vídeos. 
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SEGUE LINK DO VÍDEO:  

https://youtu.be/L-S1F8qvv-g 

 

 

SEGUE MODELO PARA ATIVIDADE 
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