
 
 

                                           SEMANA 31 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DO PILAR 

Nome do aluno:  
  
  

Semana 
31 

Professor: ADRIANA, ANABEL, CRISTINA, IVONE, MADALENA 
E RITA 

Data: 18/10/2021 Turma: MATERNAL 

Campos de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
  

Segunda-feira 

“PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A proposta da experimentação na Educação Infantil é ir além da 

lousa, do lápis e do papel. Ela se baseia no poder da interação da 

criança com o meio e no seu papel central na construção de 

saberes. A partir de vivências, erros e descobertas, a 

aprendizagem se torna mais consistente e significativa para a 

vida das crianças. Assim, elas adquirem não apenas conteúdos 

teóricos, mas também desenvolvem importantes habilidades e 

competências socioemocionais que contribuem para a sua 

formação integral. 



 
 

                                           SEMANA 31 

Atividade: “O CONTATO COM OS LIVROS, O ATO DE SENTIR O CHEIRO, AS TEXTURAS E 

INTERAGIR COM AS HISTÓRIAS AUXILIA NO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR, COGNITIVO E INTELECTUAL 

DAS CRIANÇAS. A LEITURA TAMBÉM CONTRIBUI PARA MELHORIAS NO VOCABULÁRIO E NA FALA.” PARA 

REALIZAR ESTA ATIVIDADE, ESCOLHA UM LOCAL CONFORTÁVEL E ACONCHEGANTE PARA FAZER A LEITURA 

DA HISTÓRIA “A CHUVA, O SOL E O VENTO” DISPONÍVEL ABAIXO. EM SEGUIDA CONVERSE COM A CRIANÇA 

SOBRE O QUE ELA ENTENDEU. REGISTRE E COMPARTILHE ESSE MOMENTO NO GRUPO DE WHATSAPP DA 

ESCOLA. 
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Agradeço a meu pai que me aconselhou a fazer o livro



Filha minha, é com muito orgulho que cumpro o que 
prometi a tantos anos atrás. Também é com orgulho que 

vejo a mulher forte, decidida e perseverante que se 
tornou. Me perdoe as falhas que tive, a distância, os 

desencontros... Mas brindemos nossa amizade sincera, 
o amor e o carinho que aprendemos a partilhar em 

nossa trajetória de vida familiar.
Com muita felicidade te entrego seu livro devidamente 

ilustrado conforme o prometido.

Te amo muito, seja feliz!

Seu pai que sempre acreditou e acredita em voce.

Amon Siqueira



Era uma vez uma cidade 
que adorava chuva. 
Todos os dias chovia 
fraquinho na cidade. 

Os moradores adoravam, 
ainda mais porque 

sempre dava arco-íris no 
céu. 



Eles também gostavam da chuva porque
ela ajudava as plantações, as flores do campo

o jardim. Na cidade só tinha gente alegre e 
muita paz. Por toda cidade não tinha briga, 

luta de boxe, assalto e violência.



Só que a cidade não tinha nome... e isso era um problema para os 
moradores de lá.  Um dia o prefeito chamou todo mundo:
     Quero um nome para nossa cidade. Vamos fazer uma votação!
Como todos que viviam lá adoravam a chuva e a chuva era amiga da 
cidade, resolveram botar o nome da cidade de “CHUVA QUE CAI DO 
CÉU”. A cidade ficou muito feliz, e a chuva também!



A cidade não era só amiga da 
chuva, não. Era também 
muito amiga do sol.
O sol leu o cartaz da cidade 
com o nome da chuva e não 
gostou... ficou de mal da 
cidade.
A cidade também tinha outro 
amigo no céu: o vento.
O vento leu o cartaz da cidade 
e... também ficou com raiva .



A chuva disse para o sol e o vento:
       Oi, gente! O que aconteceu?

O sol e o vento disseram:
           Nós estamos com raiva porque 

só puseram o seu nome na cidade. 
Esqueceram de nós!
A chuva respondeu:

          vocês têm razão. Não está 
certo só colocarem o nome de um 

amigo e dos outros não, né!



Assim o sol, o vento e a chuva ficaram com raiva da cidade; eles se 
juntaram e cada um fez sua parte: O sol ficou quente, o vento fez 
ventania e a chuva choveu muito forte. 
Para completar, os três se abraçaram e desse abraço... saiu neve!



A cidade pediu perdão ao sol, ao vento e a chuva. Os três perdoaram, 
mas só com uma condição: a cidade ia ter que mudar de nome!
E  assim a cidade mudou de nome: passou a se chamar “VENTO, 
CHUVA E SOL”.
Os três ficaram tão felizes que começaram a chorar.
Sabe como eles choravam?



Fim!

O sol chorava calor,
A chuva chorava água
E o vento chorava frio.

Todos os choros se 
misturaram e virou...



Com o objetivo de incentivar minha filha de 
07 anos a gostar de ler e estudar, sugeri 
que ela escrevesse um livro sobre 
qualquer tema. Disse que faria a ilustração 
e publicaria de alguma forma. 
Ficou empolgada e imediatamente 
começou a trabalhar em seu livro «A 
chuva, o sol e o vento». E deu certo! 
Hoje, já adulta e formada, completou todos 
os ciclos de estudos confirmando minha 
estratégia. 
Nas vésperas de ela se casar, decidi então 
cumprir minha promessa e presentea-la 
com este exemplar. Aprendi que a vida é 
feita de sonhos e livros.

Aos pais
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