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 Durante toda a semana falamos sobre "Experiências Divertidas" e para deixar esse 

tema ainda mais divertido, estamos sugerindo uma atividade, na qual a criança terá a 

oportunidade de participar de um experimento científico divertido e que irá ensinar a 

importância da higienização das mãos. Vamos começar? 

 Para a atividade de hoje, você irá precisar de prato, água, detergente e algum tempero 

que boie na água (orégano, pimenta-do-reino, canela em pó, cominho etc.).  

 Primeiramente coloque um pouco de água em um prato e em seguida um punhado de 

orégano, formando uma mistura, use o tempero que tiver disponível em casa (Pimenta 

do reino, cominho, canela em pó, etc.). Depois o adulto irá pedir para a criança 

mergulhar o dedo na mistura e retirar logo em seguida. Neste momento ela irá observar 

que o dedo saiu cheio de orégano. Sugerimos que o adulto lave o dedo da criança 

retirando todo o orégano. Em seguida, pingue algumas gotas de detergente na ponta do 

dedo da criança e peça para ela mergulhar novamente na mistura do prato, observando 

a mágica acontecer. Neste momento o orégano irá se espalhar para a borda do prato. 

Explique para a criança que o sabão foi o responsável pela reação química e por isso é 

importante lavar as mãos com água e sabão sempre para matar os germes e as 

bactérias. Permita que a criança participe ativamente da experiência, pois a atividade 

proporcionará grandes descobertas e novos conhecimentos. 
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  A leitura desperta na criança o interesse pela prática de ler, contribui 

para o desenvolvimento da oralidade, estimula a imaginação, além de 

ampliar seu conhecimento de mundo. São muitos os benefícios que o 

contato com os livros é capaz de proporcionar, ainda que seja de forma 

virtual.  

  Para o nosso projeto leitura desta semana, sugerimos a História “A 

visita ”  Autor/Ilustrador: Antje Damm. 

  Link da história: https://youtu.be/0vn_YPh7Um8 
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