
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: HISTÓRIA “TURMA DA MÔNICA” – 

CIDADANIA 

 

A atividade de hoje é levar as crianças à descobrirem desde cedo a apropriação de 

seu papel social, garantindo uma vida feliz, saudável e digna, onde todos terão oportunidade 

para se desenvolver como cidadãos ativos na sociedade em que vivem, possibilitando uma 

construção de um mundo melhor. Para atividade de hoje sugerimos assistirem a essa história 

pelo celular, tablet, tv ou computados. Convide os demais do ambiente pra participar. 

Registre esse momento através de fotos ou vídeos e envie para as professoras via 

WhatsApp. 

Link do vídeo: https://youtu.be/n-nlBHUPBlg 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:    DATA: 04/10/2021                       SEMANA 29 

PROFESSORAS: Andréa, Antônia, Iara, Janaína, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://youtu.be/n-nlBHUPBlg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 O MISTÉRIO DA ÁGUA QUE MUDA DE COR 

 A vida das nossas crianças é constituída pelas 

experiências que elas vivem na infância, e é por meio delas que a 

aprendizagem acontece. As situações cotidianas são ricas para as crianças, e explorar o dia 

a dia é uma boa solução para expor à criança as experiências sensoriais, motoras e de 

transformação, despertando a curiosidade e o espírito investigativo. 

 A atividade proposta é preparar um suco juntamente com a criança, utilizando refresco 

em pó. O adulto responsável deverá colocar um litro de água em uma jarra e mostrar a água 

para a criança, depois pedir que ela adicione o refresco em pó, com uma colher peça para 

ela mexer, percebendo a transformação da água em suco, adicione açúcar se necessário. 

Converse com a criança sobre essa transformação e depois faça a degustação.  

 Registre esse momento com fotos e vídeos e compartilhem no grupo do WhatsApp.  

Materiais: 

• Jarra de água 

• Suco em pó (qualquer sabor)  

• Açúcar se necessário 

• Uma colher  

 

 
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 04/10/2021 SEMANA: 29 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elisabete, Elma, Fabiana e 
Vanderlânia 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  


