
E.M.E.B. SENADOR TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA 

Carta aberta aos nossos alunos e suas famílias,  

Ainda estamos atravessando um tempo diferente de tudo o que já 

vivemos e para todos ficarem bem e saudáveis, ficaremos distantes da escola 

por um período, contudo, teremos   a   oportunidade   de   darmos   

continuidade   aos processos   de   aprendizagem   por   meio   virtual.   Para   

contribuir   com   as experiências vivenciadas por vocês, querido aluno e sua 

família, durante esse período, nós, professores da Fase II iremos elaborar 

atividades para que realizem em casa, enriquecendo ainda mais o tempo que 

passarão juntos. 

Algumas atividades envolverão registros, e vocês poderão realizar em 

folhas avulsas ou de caderno e no retorno levar para a escola para constar no 

material de vocês. Outras atividades podem ser registradas em fotos ou relatos 

feitos por alguma pessoa da sua família ou por você mesmo.  

Estão prontos? 

  Vamos lá!  

Um beijo das professoras Camila, Dinalva, Nádia, Vivian e Poliana.  

ATIVIDADES FASE II – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Semana de 03 a 07/08 

PEQUENOS CIENTISTAS 

1) Flutua ou afunda? 
 
Você sabe o que um cientista faz? Ele realiza experiências, faz 

pesquisas, descobertas. E hoje nós vamos brincar de cientista, e vamos 
fazer umas descobertas também, certo? 

 
Nossa primeira experiência será “Flutua ou afunda?”. Para fazê-la nós 

vamos precisar de: 

• Um balde, bacia ou tigela (de preferência transparente) com água; 

• Objetos pequenos, escolhidos por você e por alguém que esteja 
contigo (por exemplo: pregador de roupa, brinquedo pequeno, 
tampinha de garrafa, algodão, moeda, pedaço de papel, etc). É 
importante que esses objetos possam ser colocados na água, 
combinado? 

 
Coloque o recipiente que você escolheu (balde ou bacia) em um lugar de 

sua casa que não tenha problema se molhar um pouco. Não encha-o muito 
para não derramar a água quando você colocar os objetos, tá legal? Observe 
os objetos que escolheram e pense em cada um deles: será que boiam ou será 
que afundam? Boiar, flutuar é o que acontece quando um objeto não afunda, 
fica em cima, na superfície da água.  Agora selecione um objeto por vez e, diga 
para a pessoa que está com você se acha que o objeto boiará ou afundarará. A 



pessoa deverá fazer o mesmo, e dizer o que acha que vai acontecer. Então 
coloque o objeto na bacia com água e observe se ele boia ou afunda. Vamos 
ver quem acertou?  

 

 
Fonte: https://i.pinimg.com/originals/bb/02/fc/bb02fc45eceb0878e26549a9073f9789.gif  

 
 
Faça isso com todos os objetos que escolheram, colocando-os um de 

cada vez. Ao final, veja quantos objetos boiaram e quantos afundaram. Tente 
descobrir por que isso acontece. Converse com as demais pessoas da sua 
casa, e se possível pesquise sobre o assunto.  

 

 
 
 
 

2) Hora da História 
 

Já que estamos falando sobre afundar ou flutuar, trouxemos para vocês um 
trecho da história “Quem afundou o barco?”, de Pamela Allen. Vamos ver?   

 
 

 

E então, conseguiram descobrir? O que faz o objeto flutuar ou 

afundar é o peso. Alguns objetos afundam por que são mais pesados. 

Enquanto que objetos mais leves flutuam e permanecem na superfície da 

água. Legal não é? 

Se quiser ver essa experiência acontecendo, visite o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=o98RvlQ4Z3A 

https://i.pinimg.com/originals/bb/02/fc/bb02fc45eceb0878e26549a9073f9789.gif
https://www.youtube.com/watch?v=o98RvlQ4Z3A


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Em uma fazenda perto do mar, viviam alguns animais. Eram eles: um 

pequeno ratinho, uma vaca, um burro, uma ovelha e um porco. 

Eles eram grandes amigos, e em um belo domingo de sol, resolveram dar 

um passeio de barco. 

Mas adivinhem só, o barco afundou!!! 

Quem será que afundou o barco? Você sabe? 

 

 

Será que foi a vaca, que ao sentir o barco balançar, de tanto medo 
mugiu, e quase caiu? 

Não, não foi a vaca. 
Você sabe quem afundou o barco? 
Será que foi o burro, que entrou no barco e que, corajoso, gritou: 

“Fico na outra ponta para o barco não virar!” 
Não, não foi o burro. Ele ajudou a equilibrar o peso. 
Você sabe quem afundou o barco? 
Será que foi o porco, que, com toda sua gordura, pisou na borda do 

barco e ficou até com tontura? 
Não, não foi o porco, com toda sua gordura. 
Você sabe quem afundou o barco? 
Será que foi a ovelha, que queria continuar a tricotar, 
E que pra isso foi bem no meio do barco se sentar? 
Não, não foi a ovelha que foi sentar-se no meio do barco. 
Você sabe quem afundou o barco? 
Será que foi o ratinho, o mais leve de todos os animais, 
O último a embarcar, será que foi ele que fez o barquinho afundar?? 
Então vamos pensar: quem será que fez o barco afundar? 
Ah, acho que você já descobriu não é? 
Foram todos eles juntos! 



 
Fonte: https://pt.slideshare.net/vivianrodrigs/quem-afundou-o-barco-73190721/ História 

reescrita pela professora Vivian. 

 
 

 

Título original: Quem afundou o barco? 

2010, 1ª edição 

Autora: Allen, Pamela 

 

 

Para saber o final da história, visite: 
https://pt.slideshare.net/vivianrodrigs/quem-afundou-o-barco-73190721  
 

 
E então, gostou dessa história? 

 
 

 
 
 

• Quem você acha que afundou o barco? 

• Por que você acha que isso aconteceu? 

• Separe os animais em mais leves e mais pesados. Você pode desenhá-
los ou escrevê-los com a ajuda de um adulto, se preferir. Ou então pode 
só dizer os nomes dos animais que considera mais leves e dos animais 
que considera mais pesados. 

 
 
 
 
 

https://pt.slideshare.net/vivianrodrigs/quem-afundou-o-barco-73190721/
https://pt.slideshare.net/vivianrodrigs/quem-afundou-o-barco-73190721


3) Produzindo calor. 
 

Quais elementos você conhece que produzem calor? O Sol, o fogo... 
Conhece mais algum?  

 
Pois agora, pequeno ou pequena cientista, você vai descobrir outro 

elemento que produz calor. Sabe qual é? O corpo humano! Isso mesmo, nosso 
corpo é capaz de produzir calor, assim como o fogo ou o Sol. Só não fica tão 
quente quanto eles, não é mesmo? Vamos explicar como isso acontece:  

 
Quando nos movimentamos, nosso corpo aumenta sua temperatura, 

produzindo calor. Quanto mais movimentos e quanto mais rápido forem feitos, 
mais calor nosso corpo irá produzir. Vamos ver como isso funciona na prática?  

• Escolha algum lugar em sua casa para fazer essa atividade. Um lugar 
com um pouco de espaço, para que você possa movimentar seu corpo 
todo; 

• Ao iniciar essa atividade, observe a temperatura do seu corpo. Não 
precisa usar um termômetro, só perceba: seu corpo está quente? Muito 
quente ou pouco? Está com frio ou com calor? Memorize essas 
informações; 

• Agora você vai se movimentar, com cuidado para não esbarrar em nada 
e nem se machucar, certo? 

• Comece mexendo seus braços, para um lado e para o outro, 
lentamente; 

• Mexa também suas pernas, para um lado e para o outro, acompanhando 
os braços, bem devagar; 

• Acelere seu ritmo, e comece a fazer o mesmo movimento, só que agora 
mais rápido. Vá aumentando a velocidade pouco a pouco, até que você 
esteja bem mais rápido do que no começo; 

• Agora para subir ainda mais a temperatura de seu corpo, dê 10 pulos, 
sem sair do lugar. Pule tão alto quanto quiser. 

 
 
Nesse momento observe: consegue perceber que seu corpo está mais 

quente do que antes? Está sentindo calor? De onde veio esse calor? Sim, foi 
seu próprio corpo que o produziu!! 
 

 
Fonte: https://paisefilhos.uol.com.br/crianca/meu-filho-nao-para-quieto/  

https://paisefilhos.uol.com.br/crianca/meu-filho-nao-para-quieto/


 Movimentar-se faz muito bem à saúde. Qualquer forma de movimento. 
Adultos e crianças devem fazer atividades físicas (atividades em que nos 
movimentamos) regularmente, para manter a saúde do corpo e da mente. 
Porém é importante tomar cuidado para não se machucar, e solicitar a ajuda de 
um adulto quando necessário. Tomando os devidos cuidados, escolha a 
atividade física que você mais gosta e divirta-se! Vamos deixar algumas 
sugestões aqui, mas fique à vontade para pensar nas atividades que quiser. 
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