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Olá queridas famílias e crianças, 

Já contamos 21 semanas longe de vocês! Quanto tempo, não é mesmo? 

Estamos a cada semana enviando atividades que proponham, além da 

aprendizagem, momentos lúdicos e que vocês possam ter boas lembranças 

como lembranças desses momentos tão adversos. 

A atividade 2 deverá ser realizada em uma folha separada com nome 

da criança, da professora e da atividade para ser entregue na escola.  

Esperamos que vocês aproveitem!! 

Um grande abraço das professoras da FASE I  

SALA 1 MANHÃ PROFESSORA ANE 

SALA 2 MANHÃ PROFESSORA CRISTIANE 

SALA 7 MANHÃ PROFESSORA ANA 

SALA 2 TARDE PROFESSORA VÂNIA 

SALA 3 TARDE PROFESSORA JOSIANE 

SALA 5 TARDE PROFESSORA TANIA 
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ATIVIDADE 1 – PEQUENOS CIENTISTAS 

 Na escola, realizamos propostas onde as crianças explorem a investigação e 

construam uma linha de raciocínio, possibilitando que elas sejam as 

protagonistas do processo de aprendizagem. 

Visando o aprendizado de forma lúdica, viemos convidá-los para uma 

experiência super legal com misturas!!! 

Você vai precisar de alguns materiais como: óleo, detergente, água e um copo. 

Insira no copo um elemento por vez, observe as reações.  Se preferir, siga a 

seguinte ordem: 

Dentro de um copo, coloque uma quantidade de óleo. (Não 

encha o copo) 

               Agora coloque água e observe.  

              Por último, coloque detergente, preferencialmente colorido. 

Vamos observar as reações: os elementos se misturaram?  Se mantiveram na 

ordem que foram colocados no copo? 

Nesta experiência fácil e divertida você pode observar o que ocorreu com os 

elementos e constatar o que aconteceu com eles. Devemos concluir que, embora 

todos os elementos fossem líquidos, eles não possuem a mesma densidade, por 

isso não se mistura e não seguem a ordem que foram colocados no copo. 

Parabéns cientistas!  
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ATIVIDADE 2 – BOIA OU AFUNDA 

Vamos continuar explorando nosso lado cientista: vamos fazer uma competição 

em família. 

Para essa atividade você precisa de uma bacia com água e diversos objetos de 

diferentes matérias, formatos e tamanhos. Mostre o objeto a todos. Eles deverão 

dizer se esse objeto irá boiar ou afundar. Insira o objeto na água e verifique se 

ele afundou ou boiou. Faça isso com cada objeto de uma vez. 

Ao final da atividade, em uma folha a parte, você deverá fazer o 

desenho de alguns objetos que afundaram. Peça a um adulto para 

escrever, em letra de forma, o nome de alguns objetos que boiaram. 

Não esqueça de colocar o seu nome e o nome da professora na 

atividade, certo! 

 

ATIVIDADE 3 – PARLENDA 

 

Essa atividade pretende ampliar o conhecimento das crianças sobre as 

parlendas populares; aumentar o repertório de letras e palavras, apropriando – 

se da linguagem oral. 

Parlendas são versos simples, divertidos e de fácil memorização, que passam 

de geração para geração. 

Em sala, também já ouvimos outras parlendas contadas pela professora. 
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VAMOS EXPLICAR A ATIVIDADE: 

Ler a parlenda para a criança, mais de uma vez, passando o dedo embaixo das 

palavras, depois pedir para a criança fazer o mesmo. 

Pedir para a criança circular as palavras:  VOVÓ, CIPÓ E CAFÉ.A parlenda pode 

ser escrita também, se não puder imprimir. 

 

 

 

 

Bibliografia: imagem google Nova escola; 

https://www.google.com/search?q=ATIVIDADES+COM+PARLENDAS&rlz=1C1CHBD_pt-

PTBR892BR892&sxsrf=ALeKk00Z6hV89U1Epz7eMd-KvwRaoZmZ-

Q:1598642987453&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-

2Y6b0b7rAhV_IbkGHQBFCSUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=JYLdbitVoUdz_

M 

 

https://www.google.com/search?q=ATIVIDADES+COM+PARLENDAS&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR892BR892&sxsrf=ALeKk00Z6hV89U1Epz7eMd-KvwRaoZmZ-Q:1598642987453&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-2Y6b0b7rAhV_IbkGHQBFCSUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=JYLdbitVoUdz_M
https://www.google.com/search?q=ATIVIDADES+COM+PARLENDAS&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR892BR892&sxsrf=ALeKk00Z6hV89U1Epz7eMd-KvwRaoZmZ-Q:1598642987453&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-2Y6b0b7rAhV_IbkGHQBFCSUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=JYLdbitVoUdz_M
https://www.google.com/search?q=ATIVIDADES+COM+PARLENDAS&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR892BR892&sxsrf=ALeKk00Z6hV89U1Epz7eMd-KvwRaoZmZ-Q:1598642987453&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-2Y6b0b7rAhV_IbkGHQBFCSUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=JYLdbitVoUdz_M
https://www.google.com/search?q=ATIVIDADES+COM+PARLENDAS&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR892BR892&sxsrf=ALeKk00Z6hV89U1Epz7eMd-KvwRaoZmZ-Q:1598642987453&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-2Y6b0b7rAhV_IbkGHQBFCSUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=JYLdbitVoUdz_M
https://www.google.com/search?q=ATIVIDADES+COM+PARLENDAS&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR892BR892&sxsrf=ALeKk00Z6hV89U1Epz7eMd-KvwRaoZmZ-Q:1598642987453&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-2Y6b0b7rAhV_IbkGHQBFCSUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=JYLdbitVoUdz_M
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