
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  

 

 

Vocês conhecem a história 

cantada? 

Esta semana vamos apresentar 

a história: 

Está pronto seu lobo? 



                                          VAMOS FALAR SOBRE A ÁGUA?  

Na Escola cantamos diversas músicas diariamente com as crianças, mas agora vamos 

escutar uma música sobre a água? 

https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A 

Você sabe qual a importância da água para o seu corpo? 
Para que serve a água?  
Como podemos utilizar a água no dia-a-dia?  
Onde encontramos água? 
Quais comidinhas que a mamãe ou o papai fazem que precisa de água? 
Você sabe o que acontece se colocar a água no congelador da sua casa? Quer 
descobrir? Como você pode fazer isso?  
Quer escolher uma brincadeira?  
Você pode:  
escolher vários tamanhos de potes e ver se neles cabem a mesma quantidade de água; 
dar banho nos potes ou nos seus brinquedos; 
brincar de fazer comidinhas; 
misturar com corantes (gelatina ou sucos em pó), fazer sua própria tinta e virar um 
artista; 
bolhas de sabão 
colocar água no congelador e ver o que acontece um tempo depois 
Qual você escolheu?  
 

 

 

DE GOTINHA EM GOTINHA 

PALAVRA CANTADA 

ÁGUA É UMA GOTA DE CHUVA 
É UMA GOTA DE NUVEM 
É UMA GOTA DE ÁGUA PRA VIVER 
ÁGUA É UMA GOTA DE CHUVA 
É UMA GOTA DE NUVEM 
É UMA GOTA DE ÁGUA PRA VIVER 
DE GOTINHA EM GOTINHA 
BRILHA NO ORVALHO DA MANHÃ 
DE GOTINHA EM GOTINHA 
LIMPA O OCEANO DE AMANHÃ 
ÁGUA É UMA GOTA DE CHUVA 
É UMA GOTA DE NUVEM 
É UMA GOTA DE ÁGUA PRA VIVER 
DE GOTINHA EM GOTINHA 
BRILHA NO ORVALHO DA MANHÃ 
DE GOTINHA EM GOTINHA 
LIMPA O OCEANO DE AMANHÃ 
É PRA CUIDAR, PURIFCAR 
ÁGUA É UMA GOTA DE CHUVA 
É UMA GOTA DE NUVEM 
É UMA GOTA DE ÁGUA PRA VIVER 
ÁGUA É UMA GOTA DE CHUVA 
É UMA GOTA DE NUVEM 
É UMA GOTA DE ÁGUA PRA VIVER 

ERA UMA VEZ UMA GOTINHA DE ÁGUA 
REDONDINHA E BONITINHA 
UM DIA ELA TAVA TOMANDO BANHO DE SOL 
E A COITADINHA QUE ERA TÃO 
PEQUENININHA. 
FOI ENCOLHENDO, ENCOLHENDO 
ATÉ QUE PUFF! SUMIU. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A


AUMENTA-AUMENTA 

Essa brincadeira contribui para desenvolver a coordenação motora. 

Material: uma corda  

Participantes: duas ou mais pessoas da família  

Como brincar: é só saltar uma corda que é levantada à medida que o jogador for pulando, não pode encostar na corda. Quando não 

der mais para passar, é a vez de trocar de lugar com quem está segurando a corda. 

Fotos: prof. Sônia  

Para duas pessoas brincarem basta amarrar em algum lugar, pode ser na cadeira, na cômoda, na perna da mesa. Se não tiver corda 

dá para utilizar pedaços de pano cortado em tiras, só amarrar as tiras, também dá para usar fio de varal.  



PINTURA COM OS PÉS 

Lá na escola e aqui em casa, eu gosto muito de pintar. Podemos pintar de várias formas e utilizando muitas técnicas e materiais 

diferentes. Nesta atividade vamos realizar uma pintura, utilizando os nossos pés como pincel. Para essa atividade vamos precisar de: 

PAPEL OU 

PAPELÃO 

 

FITA ADESIVA 

 

TINTAS DE 

VÁRIAS CORES 

 

PÉS 

 

 

Como vocês vão utilizar os pés para fazer a pintura, é importante que o papel utilizado seja grande, maior que uma folha de sulfite. 

Vocês podem utilizar caixas de papelão (pode ser mais de uma) ou juntar várias folhas menores e fazer uma grande. Se você for usar 

a caixa, peça a um adulto que a desmonte para colocá-la no chão. Peça ajuda também para fixar o papel no chão, utilizando a fita 

adesiva. Espalhe a tinta sobre o papel e pés à obra! 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois da pintura terminada, peça ajuda a um adulto para limpar seus pezinhos! 

 

Boa diversão!!! 

 



 

 

 


