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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma:Maternal II B Data: 24/08/2020 

Título da Atividade 01: Vamos conhecer a Sereia Iara?  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06); 

 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 e descrever semelhanças entre as características e propriedades dos objetos 

(textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

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

interação com o mundo físico (EI01ET02). 

 

Resumo: 

A Iara é uma lenda do folclore brasileiro. Ela é uma linda sereia que vive no rio Amazonas, sua 

pele é morena, possui cabelos longos, negros e olhos castanhos. A Iara costuma tomar banho 

nos rios e cantar uma linda melodia, desta forma todos gostam de suas canções.  

Será que a água dos rios é igual à do mar? Vamos descobrir! 

Nesta atividade a criança juntamente com os pais ou responsável irá realizar uma experiência 

com água doce e salgada descobrindo está diferença, em seguida será confeccionado uma sereia 

de rolinho de papel higiênico. 

 

Preparação: 

1. Experiência: Inicialmente dialogue com a criança sobre a água do mar. Dizendo que: 

 De tanto a água bater nas pedras elas vai soltando umas areinhas. E essas areinhas é o sal 
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que deixa a água do mar salgada. 

2. Em seguida, entregue para a criança dois copos com água e em um deles peça para que 

coloque uma colher de sal e mexa bem até dissolver. 

3. Logo após, peça para o pequeno colocar o dedinho na água salgada e colocar na boca para 

experimentar e sentir o gosto da água. 

 

Sereia Iara: O rolo de papel higiênico deve ser pintado com tinta guache. Depois da secagem, 

faça os detalhes do rosto da Iara com canetinha, assim como mostra a imagem. A cauda e o 

cabelo da personagem ganham forma com tiras de papel cartão nas cores vermelho e verde. 

Vocês podem usar a imaginação e utilizar vários materiais.  

 

Materiais: 

Experiencia: Água, colher, sal, copos descartáveis ou de plástico. 

Sereia Iara: Tinta guache, papel coloridos, canetinhas e etc.  

 

Espaços: 

Organize um espaço disponível para a realização da experiência e que atenda às necessidades 

da criança referentes à segurança e comodidade. Ficando sempre atento ao utilizar os materiais.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 15 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: 
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Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Consegue 

identificar a água salgada e a água doce? Demonstra interesse em participar da atividade? 

Percebe que a água salgada é semelhante à água do mar? Como a criança utiliza os materiais: 

demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do material ou projeta outras funções? 

 

O que fazer durante? 

 Questione a criança sobre o sabor da água e qual a diferença entre a água doce e a salgada, 

 Organize os materiais para realizar a atividade antecipadamente; 

 Oriente a criança no uso da tesoura; 

 Mostre para criança as imagens disponibilizadas no anexo; 

 Coloque a música Sereia Iara- Turma do Folclore; 

 

      

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em:  

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

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

 

Música Iara Sereia disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LBM5JJJVL00 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://www.youtube.com/watch?v=LBM5JJJVL00


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 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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 

 


