
EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA 

FASE I 

ATIVIDADE 7 – SEMANA 26 à 29/05/2020. 

 

Queridos pais e familiares, 

Sabemos que o brincar faz parte da vida da criança em todos os momentos. É 

brincando que a criança se expressa, aprende e compreende o mundo que a cerca. Brincar 

na fase que os nossos pequenos estão (4 anos), é muito importante para o desenvolvimento 

emocionalmente saudável de cada um deles. Por isso essa semana, as atividades propostas 

envolverão uma forma de brincar e aprender, como acontece na escola em todos os campos 

de experiências. Contamos com a ajuda da família para que haja envolvimento e o objetivo 

principal que é o conhecimento aconteça nos nossos aluninhos. Obrigada a todos por 

estarem conosco nesse momento que estamos passando. Logo, logo, nos reencontraremos. 

Um beijo das professoras Camila Lubarino, Camila Rolim, Kátia, Lúcia, Renata e Selma. 

 

Objetivo: Brincar é atividade inerente a infância, que exerce grande importância para a 

aprendizagem e para o desenvolvimento da criança, colabora para a construção dos 

conhecimentos, da linguagem, da identidade, da autonomia, como também para a apropriação 

dos diversos saberes produzidos historicamente e cientificamente pela humanidade. 

Trabalharemos o campo de experiências “Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações”, com os objetivos de estabelecer relações de comparações entre os objetos, 

observando suas propriedades e observar e descrever mudanças em diferentes materiais, 

resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

 

Contextualizando: Essa semana faremos atividades de “experimentos científicos” para que as 

crianças possam compreender e comparar como as propriedades dos objetos podem ser 

modificadas em diferentes materiais, através das “experiências” vamos descobrir que somos 

“grandes cientistas”! Além de perceber que os elementos da natureza devem ser preservados, 

despertando esse olhar de investigador nos nossos pequenos alunos. 

 

Pequenos grandes cientistas 



 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: https://br.freepik.com/vetores-gratis/dois-estudantes-fazem-

experiencias-cientificas_1250766.htm 

Atividades: 

Agora é a sua vez! 

 

Dia 1: Você conhece o desenho do Sid, o cientista? Não? Vamos conhecer então. Ele também é 

uma criança, como você, que gosta de conhecer todas as coisas. Com seus senso de humor 

saudável e a ajuda de sua professora, amigos e família, o curioso Sid soluciona dúvidas que 

todas as crianças têm sobre a ciência.  

“ 

EVou indicar um episódio desse desenho aqui nesse link abaixo e gostaria que você pudesse 

assistir, para ver como ele consegue aprender através das perguntas que ele faz: 

Clique no link: https://www.youtube.com/watch?v=EwgfG0OJqjI 

 

 

 

 

 

Srs. Responsáveis, após o vídeo, converse com sua criança, abaixo algumas perguntas que podem 

ser feitas: 

Gostou do episódio do Sid, o cientista? 

Você também observa a natureza ao seu redor? As folhas, os insetinhos, as flores...? 

Qual a sua maior curiosidade sobre a natureza? 

Como você ajuda a preservar a natureza?  

https://br.freepik.com/vetores-gratis/dois-estudantes-fazem-experiencias-cientificas_1250766.htm
https://br.freepik.com/vetores-gratis/dois-estudantes-fazem-experiencias-cientificas_1250766.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EwgfG0OJqjI


Vamos fazer um desenho bem lindo da natureza. Coloque no seu desenho tudo que você observa 

na natureza e como você ajuda a preservação do meio ambiente. Guarde com cuidado, quando 

voltarmos as aulas a professora gostaria muito de ver seu desenho. 

Dia 2: Experiência com água 

 Flutua ou afunda?  

Para essa experiência vamos precisar de: 

- uma bacia com água 

- objetos de diferentes tipos: pode ser brinquedo, algumas frutas, pedras, o que a sua 

imaginação criar.  

- Antes de colocar o objeto na água, você pergunta para a criança: você acha que esse 

objeto afunda ou flutua sobre a água?  

Vamos observar quais os objetos que flutuam e quais os objetos que afundam. No final 

dos objetos vamos criar uma lista dos objetos que flutuaram e dos objetos que 

afundaram e perceber porque alguns flutuam e outros afundam. Com esta experiência 

perceberemos a densidade dos materiais em relação a densidade da água. O material dos 

objetos sendo leves ou pesados. 

Assista ao vídeo com a professora Renata, da fase 1 F,  demonstrando a experiência. 

Clique no link para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=o98RvlQ4Z3A 

 

Fonte das imagens: anchietataba.com.br 

 

 

 Dissolve ou não dissolve na água: 

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


Nessa experiência vamos ver outra propriedade da água, que é um recurso mineral, finito, 

isto é, ele pode acabar. Por isso devemos conscientizar as nossas crianças de que elas 

sempre devem preservar a água, usando de forma inteligente esse recurso tão importante 

da natureza. 

Para essa experiência vamos precisar de: um copo com água, um pouquinho de açúcar, um 

pouquinho de sal, um pouquinho de óleo, um pouquinho de farinha (pode ser de mandioca, 

pode ser de trigo), e terra ou areia, o que for mais fácil. Agora você vai tentar misturar na 

água cada um desses elementos e observar o que acontece. Será que mistura ou será que 

não mistura. O que acontece com cada elemento em contato com  a água?  

Família, vocês podem copiar essa tabela em um 

papel avulso, sulfite e pedir para a criança 

desenhar o resultado que eles observaram.  

Guarde para depois levar para a professora na 

escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: https://pt.slideshare.net/ruiguinhas/dissolve-registo 

 

Hora da História 

 Cante para começar : 

 

 

E agora minha gente, 

https://pt.slideshare.net/ruiguinhas/dissolve-registo


Uma história vou contar 

                                             Uma história bem bonita 

                                            Todo mundo vai gostar!  

 

A história de hoje é : A flor que chegou primeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique no link: https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/a-flor-que-chegou/ 

 

Dia 03: Bolinha de sabão 

           Para essa experiência você vai precisar de um potinho plástico, água, um canudinho ou 

um arame amarradinho em círculo e detergente. Misture a água e o detergente no potinho 

plástico e molhe a ponta do canudinho nessa mistura. Sopre bem lentamente que você vai ver 

surgir lindas bolhas de sabão.  

        A professora Kátia, da fase 1 C, gravou um vídeo demonstrando essa experiência para 

vocês com outros objetos que dá para fazer a sua bolinha de sabão.  

      

 

 Clique neste link para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=Oj4FhY6RvFg&feature=youtu.be  

Atenção. Peça ajuda da sua família para manusear o material. 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/a-flor-que-chegou/
https://www.youtube.com/watch?v=Oj4FhY6RvFg&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI702-10528,00-

BRINCADEIRAS+BOLINHA+DE+SABAO.html 

 

Dia 04: Experiência : Xô, corona vírus! 

        Para essa experiência você vai precisar de: uma tigela com água, um pouquinho de 

detergente e orégano ou colorau ( o que você tiver em casa). 

         Primeiro coloque o colorau ou o orégano na água. Depois coloque o seu dedo sem passar o 

detergente nessa mistura. 

        O que você observou? Ah, você viu que o colorau ou o orégano grudou no seu dedinho? 

         Agora você vai fazer a mesma coisa, mas passa detergente no seu dedinho e coloca 

novamente nessa mistura. 

         O que aconteceu dessa vez? O colorau e o orégano fugiram de você? Do seu super dedinho 

protegido? 

         A mesma coisa acontece quando lavamos as mãos bem direitinho, não só o corona vírus, 

mas vários vírus e sujeiras que não enxergamos correm da nossa mãozinha bem limpinha!! 

         Tire fotos desse momento e guarde para mostrar para a professora na escola, tá bem? 

         A professora Selma, da fase I , do período da manhã, vai demonstrar nesse vídeo como 

você pode fazer aí na sua casa essa experiência. 

 

 

Clique no link e assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=auYQtLOM0Nc 

 

Dia 05:  

Massinha: 

      Você gosta de brincar de massinha? Sabia que é muito fácil fazer em casa?  

       Para fazer uma massinha caseira você vai precisar de: 

http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI702-10528,00-BRINCADEIRAS+BOLINHA+DE+SABAO.html
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI702-10528,00-BRINCADEIRAS+BOLINHA+DE+SABAO.html
https://www.youtube.com/watch?v=auYQtLOM0Nc


1 copo de farinha de trigo, 1 copo de óleo, 1 xícara de sal, suco de fruta em pó. Misture tudo 

com as mãos e amasse bem até ficar uma massa bem lisinha. Depois é só se divertir!! Guarde 

por até 3 semanas em um pote fechado que não tem perigo dela ficar estragada ou mofada. 

Aproveite bem!! 

 

Vamos plantar um feijãozinho? 

 Para plantar o feijão e vê-lo crescer e germinar, você vai precisar de: um potinho plástico, um 

pedacinho de algodão e uns 3 ou 4 grãos de feijão. 

Para começar, forre o algodão no potinho, como se fosse uma “caminha” para o feijão. Depois 

coloque o feijão em cima do algodão e molhe com um pouquinho de água. 

Todos os dias você vai observar e molhar um pouquinho o feijão, até ele crescer e germinar.  

Vá desenhando um pouquinho por dia, o tamanho que ele ficou! Tire uma foto com o seu feijão, 

tá bem? Guarde para mostrar para a professora na volta às aulas. 

      No vídeo abaixo, a professora Camila, do período da manhã, da fase I B, demonstrou 

plantando o feijãozinho. Acompanhe com a professora Camila, e depois faça você também essa 

experiência aí na sua casa.  

 

 

 

Clique neste link para ver o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=OEu8g_oD2mc 

 

Espero que todos tenham gostado das atividades dessa semana! 

Um grande abraço virtual!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OEu8g_oD2mc

