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Chegamos ao término de mais uma semana e para encerrar o tema "Conscientização do Meio 

Ambiente" paramos uma atividade, onde a criança irá aprender de forma lúdica e prazerosa a 

importância da água e a conscientização do desperdício. Vamos começar? 

Para a atividade de hoje, você irá precisar: de uma garrafa pet com tampa, uma bacia, um prego e 

água. 

Primeiramente um adulto deverá fazer pequenos furos com o prego no fundo da garrafa. Em seguida 

pegue uma bacia com água e com um copo coloque a água dentro da garrafa e feche a tampa. Segure 

a garrafa sem apertá-la e a levante. Peça para a criança observar e diga a ela que mesmo com a 

garrafa furada, enquanto estiver fechada, a água não sai e quando abrir a tampa a água irá começar a 

cair como se fosse um chuveiro. Aproveite esse momento de interação e converse com a criança sobre 

a importância da água para o meio ambiente e a importância de manter torneiras e chuveiros fechados 

quando não estiverem em uso, evitando assim, o desperdício de água. Permita que a criança brinque, 

explore e se expresse durante toda a atividade, pois é através dos movimentos, estímulos e interação, 

que a criança se desenvolve, descobre e compreende o mundo. Desenvolvendo assim, as suas 

capacidades motoras, cognitivas, emocionais e sociais.  

 Aproveite o chuveirinho para molhar as plantas ao redor de casa, com certeza será muito divertido! 

 Segue o link com o vídeo explicativo "Chuveiro de garrafa pet"  

https://youtu.be/YVQH4tFVTsQ 

ATIVIDADE: CHUVEIRINHO MÁGICO 

https://youtu.be/YVQH4tFVTsQ
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A leitura desperta na criança o interesse pela prática de ler, contribui para o 

desenvolvimento da oralidade, estimula a imaginação, além de ampliar seu 

conhecimento de mundo. São muitos os benefícios que o contato com os livros é 

capaz de proporcionar, ainda que seja de forma virtual. 

Para o nosso projeto leitura desta semana, sugerimos o livro “A Sementinha”, da 

escritora (Kenney, Patrícia) 

Prepare um ambiente aconchegante e apreciem mais uma linda história deste 

PROJETO LEITURA 

https://youtu.be/z9hzmfVTC2Q

