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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 03/11/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Água é Vida.  

 

Objetivos específicos: 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios. (EI02EO02);  

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05);  

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01);  

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.). (EI02ET02);  

• Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (Argila, Massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais.(EI02TS02).    

 

Proposta pedagógica: 

A água é um recurso natural indispensável e finito, se não fizermos uso consciente, ela 

pode acabar. Uma boa parcela da população do planeta não tem acesso a água potável. 

Apesar de cobrir 71% do planeta, 95% da água existente estão nos oceanos e não é 

própria para consumo. Por isso, o pequeno restante deve ser consumido e tratado com 

máximo respeito. 

Entretanto, a realidade é outra: não é incomum ver casos de desperdício e descaso com 

recursos hídricos (rios, lagos e lagoas poluídas, poluição oceânica, contaminação dos 

lençóis freáticos). Portanto, é preciso trabalhar desde cedo nas crianças como usar 

adequadamente a água, sem desperdiçá-la. Na proposta de atividade hoje a criança 

https://escolaeducacao.com.br/agua-um-bem-precioso/


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

juntamente com o adulto mediador irá colocar a música Palavra Cantada- De gotinha 

em Gotinha, em seguida desenhar uma gota na folha de papel sulfite e decora-la com 

papeis picadinhos, papel crepom, lápis de cor ou o material disponível em casa.   

 

Materiais: 

Musica disponibilizada no grupo de WhatsApp, folha de sulfite, papel diversos, lápis 

de cor ou o material disponível em casa.    

 

Sugestões para as famílias: 

• Organize os materiais antecipadamente; 

• Converse com a criança sobre a importância da água no nosso dia a dia;  

•  Deixe a criança usar imaginação na hora de decorar a gotinha; 

• Coloque a música enviada pela educadora para a criança cantar e dançar; 

• Estimule a criança a imitar os gestos cantados na música; 

• O adulto mediador deverá ajudar a criança, porém é de extrema importância que ela 

faça a atividade sozinha.      

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do Whatsapp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em:  

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 


