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Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMA: Brincadeiras experiências 

ATIVIDADE: Experiência com água sabão e orégano. 
 

Essa experiência vai mostrar a importância de deixar as mãos sempre limpas. Faça todos 

os passos ao lado da criança. É muito simples, ela ficará encantada com essa experiência! Diga à 

criança que o orégano na experiência está representando toda sujeira que podemos encontrar em 

qualquer lugar. O outro prato, com água e sabão, significa a nossa higiene e o bom hábito de 

lavar as mãos.   

 

1º momento: para esta atividade os pais ou responsável precisarão de alguns materiais que 

tenham em casa: 

 

• Dois pratos fundos ou dois potes de plásticos, detergente, orégano e água. 

 

2º momento: passo a passo da experiência. 

 

• Separe dois pratos, um com água e orégano e outro com água e detergente. 

 Água e orégano.       Água e detergente. 

 

• Agora peça a criança para que ela “suje o dedo no prato com orégano para, em 

seguida, lava-lo no prato com água e sabão”.                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

“Sujar” o dedo no prato com água e orégano.            

 

 

              Mergulhar o dedo no prato com água e sabão. 

 

 

• Com o dedo ainda molhado com água e sabão, peça para que a criança coloque o 

dedo novamente no prato com água e orégano. 

 

 

 



 
3º momento: peça para a criança relatar o que aconteceu.  Após 

ouvir o relato da criança explique que, quase magicamente, o sabão 

afasta todas as partículas de orégano, evidenciando que lavar as mãos é 

a forma mais eficiente de manter a nossa higiene em dia.  

É como se o orégano fosse bactérias, germes e vírus que estão 

em nossas mãos sujas e o sabão faz com que nossas mãos fiquem 

limpinhas. Link para visualizar a experiência: produção Pedro Lucca e a Turma do Fluffy. 

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

 

        Como proposta de devolutiva pedimos se possível, os responsáveis nos enviem fotos ou 

vídeo da criança realizando esses momentos no grupo de WhatsApp da sala. Esperamos que se 

divirtam e até a próxima atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
Sugerimos que nos envie no grupo do WhatsApp da sala um vídeo ou foto do momento! 


