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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 05/11/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 02: Mágica com água.  

 

Objetivos específicos: 

● Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01);  

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

A água além de ajudar a hidratar, a levar os nutrientes, como oxigênio e sais minerais 

até as células do ser humano, nos dias mais quentes ela é uma fonte refrescante. Sendo 

assim, hoje as crianças terão uma ótima oportunidade para descobrirem texturas, cores, 

formas, temperaturas e transformações proporcionadas por essa época do ano, através 

de uma mágica com a água. 

 

Materiais: 

- Copinho descartável ou forminha de gelo; 

- Água; 

- Brinquedo pequeno. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá inicialmente 

separar os materiais necessários e assim, convidar a criança para realizarem juntos uma 

mágica com a água. Em seguida, coloque um pouco de água no copinho descartável e 
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adicione um brinquedinho dentro dele, enfatizando para a criança que aquela água se 

transformará em gelo após algum tempinho no congelador/freezer da geladeira de casa. 

Ao esperar o tempo necessário, é hora de desenformar. Incentive o pequeno a observar o 

brinquedinho dentro do gelo, sentindo a forma, temperatura, textura e por fim, o 

processo de derretimento ao manusear, assoprar ou até mesmo deixando-o no sol. 

É interessante que a criança participe de todo o processo. Ter contato com a 

transformação da matéria, além de proporcionar novas experiências, a leva a elaborar 

hipóteses sobre esse fenômeno. O que é muito enriquecedor! 

 

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/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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

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

  

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 
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