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             ATIVIDADE: CHUVEIRINHO DE GARRAFA PET 

Para a atividade de hoje, vocês irão precisar separar os seguintes materiais: Uma garrafa 

pet com tampa, um  pouco de água para colocar na garrafa,  uma bacia ou balde e um 

objeto para fazer furo que deverá ser manuseado apenas pelo adulto. Pegue a garrafa e dê 

para a criança treinar o abrir e fechar da tampa, desta forma ela já estará explorando e 

participando do processo de criação do chuveirinho. Em seguida, o adulto devera fazer 

vários furinhos no fundo da garrafa ainda vazia. Após, pegue uma bacia ou balde, deixe a 

garrafa dentro e vá enchendo sem levanta-la, após encher, peça para a criança colocar a 

tampa. Em seguida, converse com ela e diga que é como se fosse o chuveiro da casa 

falando sobe a necessidade de economizar água durante o banho. Tire a garrafa de dentro 

da bacia e irá perceber que não vaza.  Faça um faz de conta dizendo agora vamos abrir 

para molhar o corpo (peça para a criança abrir, irá vazar água como  um chuveiro,  diga, 

agora vamos fechar para passar sabonete, a água irá parar de descer, e assim por diante). 

Abaixo segue imagem sugestiva da atividade sugerida. 

 

EQUIPE CUMPIAN  

A atividade de hoje, está sendo sugerida para 

que possamos cada vez mais conscientizar as 

nossas crianças a respeito do quanto é 

importante economizar  a água, trabalhando nos 

nossos pequenos noções de educação 

ambiental.  Além disso, com o movimento de 

abrir e fechar garrafas  com tampas de rosca, a 

criança desenvolve a coordenação motora fina e 

a coordenação olho/mão, trabalha toda a 

musculatura da mão ao fazer o giro e  tem a 

percepção de força. 



 
 

MODELOS DA ATIVIDADE SUGERIDA 
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