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Nome do aluno:  
Semana 21 

Professor: Inis, Léia, Maria Bazílio, Regiane, Sirlei e 
Tânia. 

Data:   12 /08 /2021 Turma: B II A 

Campos de Experiência: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 

 
TEMÁTICA: “QUEM CUIDA? / DIA DOS PAIS”. 
 
Dia: 12 de Agosto  
 
Atividade: Construindo meu aquário. 
 
A atividade de hoje, foi extraída do filme Procurando Nemo. Nemo é um filhote de peixe-palhaço 
que nasceu após a morte de sua mamãe. Ele nasceu com uma deficiência em uma de suas 
nadadeiras e passou a ser superprotegido pelo seu papai. Ao desobedecer a seu pai, ele se mete 
em uma enrascada. Para resgatar seu filho, Marlin parte em uma verdadeira aventura perigosa, 
para tanto, terá de atravessar o oceano, enfrentar tubarões, nadar contra e a favor das marés e se 
defrontar com seus maiores medos e tem como companhia a amiga Dory, que tem problemas de 
memória. Uma jornada inesquecível que aborda o verdadeiro amor, com muitas risadas e 
aventuras, o filme diverte, emociona e nos dá uma grande lição de vida.  
Objetivos:  

• Valorizar a família, amigos e todos que estão a nossa volta; 

• Respeitar as regras; 

• Solidariedade. 
Desenvolvimento: Vamos fazer um aquário, utilizando um pote plástico como o de maionese, 

requeijão e outros, ou de vidro como o de palmito, azeitona, doce ou qualquer outro. Cortar papel 

colorido, papelão, cartolina ou E.V.A, em formato de peixinhos e animais marinhos. Barbante ou 

linha para fixar, em uma ponta os peixinhos e a outra no interior da tampa do pote, para que fiquem 

pendurados. Você pode decorar o fundo do mar com pedrinhas, botões, papel crepom, para ficar 

bem colorido. 

 Observação: Não coloque água se o material não for resistente e não compre nenhum material, 

reutilize os recipientes e use o que tiver em casa.  

Recursos: Vidro ou pote plástico; peixinhos (recortados); barbante ou linha; fita adesiva ou 

qualquer outra cola; pedrinhas, botões ou crepom (coloridos). 

             

              
 

Boa atividade a todos e não esqueçam de compartilhar fotos e vídeos no grupo da sala. 


