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Entrega: 20/08/2021- enviar fotos 
para celular da professora.  

SEXTA-FEIRA 20/08 
LEITURA DELEITE: SERÁ COLOCADO NO GRUPO.  

FAZER O ALFABETO NO CADERNO, CIRCULAR AS VOGAIS DE LÁPIS DE COR. 

APÓS FAZER, LER O ALFABETO ASSIM QUE ESCREVER NO CADERNO.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

EXPERIMENTO DE CIÊNCIAS 

AREIA MOVEDIÇA 

Para preparar uma areia movediça em sala de aula ou em casa serão necessários poucos 
materiais: 

 Jornal; 
 Um recipiente grande e transparente; 
 Água; 
 Amido de milho; 
 Colher; 
 Copos. 

Primeiro forre a mesa ou a bancada do laboratório com o jornal, para evitar que suje muito.   

Agora, coloque 3 copos de amido de milho e 1 copo de água dentro do recipiente. Misture com a 
colher por um tempo aproximado de 3 a 5 minutos, até que forme uma mistura homogênea 
grossa, parecida com um creme de leite. Deve ficar como na imagem abaixo: 

LI VRO DE LÍNGUA PORTUGUESA PÁG. 148, 149,150, 
151. 

PÁG. CONTRUÇÃO DA MASCARA “LEÃO/ RATINHO”. 

PÁG. 149. LEITURA DA FÁBULA 

PÁG. 150, 151. INTERPRETAÇÃO DO TEXTO. 



 

 

Depois de pronta a mistura, o professor pode pedir para os alunos fazerem alguns testes. Por 

exemplo, peça a eles que batam com a mão bem forte em cima da mistura produzida. Eles 

notarão que ela se comporta como se fosse sólida, não deixando a mão ultrapassar a sua 

superfície. 

Depois fale para eles enfiarem a mão bem lentamente na mistura. Será observado que a mão 

entrará com facilidade, como se fosse um líquido. 

 

Outro teste é pegar objetos pequenos e os colocar sobre a mistura, sendo que eles se afundarão 

aos poucos, como acontece quando algo ou alguém cai em uma areia movediça. 

APÓS REALIZAR ENVIE FOTOS PARA CELULAR DA PROFESSORA DESTE EXPERIMENTO 

E ME FALE O QUE VOCÊ ACHOU. 


