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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 05/11/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade: Do gelo para a água. 

  

Objetivos específicos: 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01);  

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Proposta pedagógica: 

Ainda reforçando sobre a importância da água, no dia de hoje a proposta é trazer uma 

experiência com o gelo. 

Para isso, inicialmente o adulto mediador deverá retirar os cubinhos de gelo da forminha 

e permitir que a criança manuseie para sentir a textura e observar a transformação do 

cubinho derretendo, virando água. 

Enquanto a experiência acontece o adulto deverá conversar com a criança, explicando o 

processo da água que vira o gelo e com o calor volta à sua forma líquida. 

 

Materiais: 

- Cubinhos de gelo. 

 

Sugestões para as famílias:  

Dialogue com a criança durante a brincadeira, interagindo de forma positiva ao que ela 

está descobrindo. 
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Cuidado com o tempo que a criança irá manipular o gelo, pois, temperaturas muito 

baixas podem ocasionar queimaduras. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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. 

  

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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