
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

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

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 28/08/2020 

Título da Atividade: Afunda ou não afunda. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, entre e do lado) e 

temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI02TS03);  

 Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) 

na     interação com o mundo físico (EI01ET02); 

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

opiniões (EI02EF01);  

 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 

novas descobertas (EI01ET03).  

 

Resumo: 

Na aula anterior percebemos que a Iara é uma linda sereia que vive nas águas. Nesta atividade 

a criança irá explorar e brincar com diversos objetos que poçam flutuar e afundar na água e 

para que desperte ainda mais o interesse na criança pela brincadeira coloque a música da 

personagem durante a atividade.  

 

Preparação: 

Materiais: 

Caixinha de som para reproduzir a música, um recipiente grande com água e diversos objetos 
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que possam flutuar e afundar na água. 

 

Espaços: 

Os ambientes com ausência de móveis seriam ideais para o desenvolvimento desta atividade, 

visando liberdade de movimentos por parte da criança, sendo assim, indicam-se as áreas 

externas. Sintam-se à vontade para escolher a melhor opção entre suas possibilidades de 

moradia. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

interesse em participar da atividade?  Como a criança explora a água e os materiais 

oferecidos? Consegue identificar os objetos que afundam e flutuam? Percebe a temperatura da 

água? 

 

O que fazer durante? 

1.  Inicialmente coloque a música para reproduzir, separe um recipiente grande com água e 

os objetos que flutua e afunda. 

2. Peça para a criança colocar os objetos na água e observar quais são os que flutuam bem 

como os que afundam.  

3. Incentive-a explorar tanto a água quanto os objetos. 

4. Questione a criança sobre a temperatura da água, quais são os objetos que afundam e 
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flutuam. 

 

  

  

Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

Música para ouvir durante a atividade: https://www.youtube.com/watch?v=LQu5pUipxPY 

  

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://www.youtube.com/watch?v=LQu5pUipxPY

