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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 29/06/2020 

Título da Atividade: Água: Um pingo de consciência. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01);  

 Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, 

contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc) (EI01EF08); 

 Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio 

social (EI01EO06); 

 Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentações de músicas 

(EI01EF02). 

 

Resumo: 

 A água além de ser essencial para a sobrevivência dos seres vivos é utilizada para diversas 

atividades importantes ao desenvolvimento de uma sociedade. Preservar a água é fundamental 

para manutenção da vida, especialmente as das gerações futuras. Portanto nesta atividade por 

meio da leitura “O Menino que não aceitava desperdício de água” a criança irá conhecer e 

aprender algumas pequenas ações para se preservar a água, tendo em consciência que a partir 

da mudança de seus hábitos a poluição, o desperdício, a contaminação e entre outros 

problemas associados aos recursos hídricos, a comunidade e o mundo não sofrerá com a 

grande escassez de água. Em outro momento coloque a água em um copo transparente e 

mostre para criança indagando-a sobre quais as características da água: se tem cor, gosto ou 

cheiro. 

 

Preparação: 
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Materiais: 

Copo transparente com água e celular para a família realizar a leitura para a criança. 

Espaços: 

Escolha um local agradável e com pouco ruído como quarto ou sala. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos. 

 

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 ações e reações da criança em relação a tudo o que está sendo proposto? O modo como 

a criança interage com a leitura. Ela é capaz de perguntar e responder sobre a leitura ouvida? 

Demonstra interesse ao ouvir a leitura? Compreende as pequenas ações que esta aprendendo 

para a preservação da água? 

 

O que fazer durante? 

1.  Leia o conto modificando a entonação de voz, isso ajuda a despertar o interesse e a 

participação. 

2.  Dialogue com a criança sobre a importância de se preservar a água ensinando-a algumas 

pequenas ações. 

3. Em outro momento coloque a água em um copo transparente e mostre para criança 

indagando-a sobre quais as características da água: se tem cor, gosto ou cheiro. 

4. Segue abaixo a leitura do conto: 
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O MENINO QUE NÃO ACEITAVA DESPERDICIO DE ÁGUA! 

 

- Papai e mamãe, quantas vezes já falei para desligarem a torneira enquanto estão 

escovando os dentes? 

- Mamãe, quantas vezes tenho que falar para a Senhora aprender a primeiro ensaboar os 

pratos e depois lavá-los todos de uma só vez? 

- Papai, primeiro ensaboa-se o carro, e só depois é que o lava por completo. 

João não aguentava mais, sempre as mesmas recomendações e os pais continuavam a fazer 

as coisas erradas. 

- João, acho linda essa sua preocupação com o desperdício da água em nossa casa, mas 

você não acha que está muito preocupado com isso? -Falou a mãe. 

- E a senhora acha que não deveria me preocupar? A qualquer momento a água do mundo 

pode acabar por culpa das pessoas que não a usam corretamente e a senhora acha que devo 

ficar calmo? – Falou João. 

- Acho sim! – Falou a mãe. 

- Mas não posso, sou responsável pelo futuro do planeta, o mundo precisa de min! – Falou 

João. 

- Mas filho, você sozinho não pode salvar o mundo. 

- O mundo não, mas fazendo minha parte posso salvar minha casa, posso ensinar a minha 

família a usar corretamente a água e quando atingir esse objetivo estarei satisfeito e 

consciente que fiz minha parte para preservar a água no mundo. 
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- Que maravilhoso pensar assim filho! – Falou a mãe. 

- Vem aqui mamãe, olhe nosso jardim, pra quê ligar uma mangueira se um regador dá conta 

do recado, gasta menos e as plantinhas ficam satisfeitas, água demais é até ruim para elas, 

assim é a forma ideal de regá-las. – Falou João. 

- Tudo bem João, você me convenceu e de hoje em diante estarei do seu lado na luta para 

conscientizar nossa família a usar corretamente a água e depois vou até dar umas dicas para 

nossa vizinha, ela gasta muita água no jardim. – Falou a mãe. 

- É esse meu objetivo, vamos fazer uma corrente do bem, eu ensino minha família, minha 

família ensina os vizinhos, os vizinhos aos amigos e assim uns aos outros vão ensinando a 

economizar água e quando menos percebemos essa pequena atitude que começou aqui, em 

nossa casa, estará pelo mundo inteiro. – Falou João. 

- Você é um gênio João. – Falou a mãe. 

- Só quero o melhor para mim e para o mundo, e se aprendermos a usar a água 

corretamente todos sairão ganhando. – Falou João. 

E assim, o pequeno João fazendo sua parte com sua família foi conseguindo seu objetivo, 

aos poucos sua corrente do bem foi chegando a todos os lugares do mundo. Chegará o dia 

em que não haverá desperdício de água, pois todos conhecerão as atitudes de João e 

aprenderão com ele a não desperdiçar água. 

 

MINÉIA PACHECO 

 

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/ 

 

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

 


