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Atividade: Brincadeira afunda ou flutua. 

Recurso: Um recipiente fundo, de preferência transparente, água 

Pequenos objetos: minibrinquedos, borracha escolar, plástico, prego, letras de 

EVA, pedrinha, tampinhas, isopor, rolha, madeira, galhinhos de árvores batata, 

cenoura, moeda e o que mais a imaginação mandar. 

Estratégia: 

Como brincar: 

1. Coloque os materiais no chão perto do recipiente cheio de água. 

2. Deixe que a criança realize o experimento colocando um objeto por vez e 

adivinhando antes se ele vai afundar ou flutuar. 

Após a brincadeira, explicar para a criança, porque alguns objetos afundam e 

outros não, o que há em comum entre eles? Por que a pedrinha vai para fundo 

da bacia enquanto o isopor boia? Porque alguns são mais leves e outros mais 

pesados. 

Coloque no grupo da escola o vídeo da criança brincando. 

É muito importante compartilhar as atividades, para que possamos avaliar se a 

criança alcançou o objetivo proposto na brincadeira. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é oferecer às crianças a oportunidade de 

observar, fazer experimentação com a água, estimulando a curiosidade e 

autonomia ao escolher o objeto 
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Link: https://youtu.be/voBNxgD8S2A 

Telefone sem fio - professora Marcely. 

 

Atividade: Telefone sem fio.  

 

Recurso: 2 copos descartáveis, 4 metros de barbante, tesoura, (cola e papel 

colorido opcionais)  

 

Estratégia: Dando continuidade à semana do meio ambiente a professora 

Marcely nos ensina a fazer um telefone sem fio utilizando copinhos descartáveis. 

É muito simples a confecção. 

Passo a passo: Faça um furo em baixo de cada copo descartável, em seguida 

passe o barbante pelos furos e faça um nó para prender o barbante aos copos, 

decore de acordo com sua preferência.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Bem, após a construção desses telefones, 

é hora de testá-los. coloque a criança de um lado e o adulto do outro, estiquem 

o fio do telefone. Enquanto um fala com a boca colada ao copo, o outro irá 

colocar o ouvido a fim de ouvir o que é dito pelo outro. Você pode mostrar ao 

pequeno que a propagação do som acontece quando o fio está totalmente 

esticado, isso acontece porque o som da voz é transformado em vibrações que 

depois é novamente transformado em som, fazendo com que a pessoa que 

esteja do outro lado ouça o que foi dito por você. 
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