PROJETO:
“EM CASA TAMBÉM SE APRENDE”
1º PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ATIVIDADE 40: TERÇA-FEIRA – 23/06/2020
__________________________________________________________________________________________________

ALUNO (A):

_________________________________________________________________________________________

ESSA SEMANA VOCÊ OUVIU A HISTÓRIA PINGO DE CHUVA, NÃO É MESMO?
MOSTRE QUE VOCÊ É CAPAZ E LEVE O “PINGO DE CHUVA” ATÉ A RAIZ DA
PLANTINHA USANDO O GIZ DE CERA.

PROJETO:
“EM CASA TAMBÉM SE APRENDE”
1º PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ATIVIDADE 41: QUARTA-FEIRA – 24/06/2020
__________________________________________________________________________________________________

ALUNO (A):

_________________________________________________________________________________________

O ANJINHO ESTÁ TRAZENDO A CHUVA PARA ENCHER OS NOSSOS RIOS E AS LAGOAS.
CONTINUE DESENHANDO GOTINHAS DE ÁGUA (ATÉ PARECER UMA CHUVA)
E PINTE-AS COM AS CORES
AZUL CLARO E AZUL ESCURO:

PROJETO:
“EM CASA TAMBÉM SE APRENDE”
1º PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ATIVIDADE 42: QUINTA-FEIRA – 25/06/2020
__________________________________________________________________________________________________

ALUNO (A):
_________________________________________________________________________________________

QUERIDA CRIANÇA, CUIDE DAS NOSSAS ÁGUAS PARA QUE NÃO FALTE!
PINTE SOMENTE O QUE DEVEMOS FAZER PARA ECONOMIZAR ÁGUA.

PROJETO:
“EM CASA TAMBÉM SE APRENDE”
1º PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ATIVIDADE 43: SEXTA-FEIRA – 26/06/2020
___________________________________________________________________________________________________

ALUNO (A):

_________________________________________________________________________________________

MAIS DE 70% DA SUPERFÍCIE DO PLANETA TERRA É COBERTO POR ÁGUA.
PINTE AS GOTINHAS DE ACORDO COM A QUANTIDADE PEDIDA:

PROJETO:
“EM CASA TAMBÉM SE APRENDE”
1º PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ATIVIDADE 44: SEGUNDA-FEIRA – 29/06/2020
___________________________________________________________________

___________________

ALUNO (A):
_________________________________________________________________________________________

A ÁGUA É ESSENCIAL PARA A SOBREVIVÊNCIA DE TODOS OS SERES VIVOS NA
TERRA, ALÉM DE FAZER PARTE DE INÚMERAS ATIVIDADES INDISPENSÁVEIS
AOS SERES HUMANOS.

CITE EXEMPLOS DE ALGUMAS UTILIDADES DA ÁGUA NO NOSSO DIA A DIA PARA
QUE A MAMÃE ESCREVA NOS ESPAÇOS ABAIXO:

(História: PINGO DE CHUVA)
HISTÓRIA: ERA UMA VEZ UMA GOTINHA DE
ÁGUA...
Era uma vez uma gotinha de água pequena e transparente.
Juntamente com outras gotinhas formavam a água de um lago.
Um dia, o sol brilhante aqueceu a água do lago. As gotinhas separaram-se,
subiram e formaram o vapor de água. Já não se viam as gotinhas.
No céu, a gotinha juntou-se a muitas outras e formaram as nuvens. O vento empurrou as nuvens e a Gotinha viajou por
muitas terras.
Quando a nuvem ficou mais pesada e encontrou o ar mais frio, algumas gotinhas caíram em forma de chuva.
Ao passar pela montanha, o ar era muito, muito frio e a gotinha juntou-se a outras e formaram água sólida. Caíram em
forma de neve.
O calor do sol derreteu a neve e as gotinhas voltaram a ser água líquida.
Parte da água introduziu-se na terra e alimentou as plantas. Outra parte infiltrou-se no solo. Quando encontrou rochas
impermeáveis, formou um lençol de água.
A gotinha, com outras companheiras, correu debaixo da terra e formou uma nascente.
A gotinha de água foi até ao rio, onde conheceu os peixes. O percurso da água levou a gotinha até o mar.
Agora a gotinha faz parte do mar. Vive numa onda à espera que o sol a aqueça, para de novo poder subir e começar
uma nova viagem.
______________________________________________________________________________________________

(História: “PIXOTE”)
HISTÓRIA: O PEIXE PIXOTE
SÔNIA JUNQUEIRA

Pixote vivia num lago e andava sempre muito feliz.
Ele não gostava do lago. Lá era tudo muito escuro, escuro que nem breu.
E Pixote morria de medo do escuro. Toda hora, ele ia até a margem do lago, botava
a cabeça pra fora, e achava tudo lindo!
Céu azul, sol, grama e flores para todo lado. Criança, gato e cachorro. Era tudo tão colorido, tão alegre e tão claro!
Pixote queria morar na grama, entre as árvores. Ele ficava um tempo na margem do lago, mas tinha de voltar pra água
pra respirar. Pra não morrer.
Pixote começava a nadar de novo, no meio do lago. Era uma escuridão sem fim, pra margem, da margem pra água
sempre sozinho, cheio de medo e infeliz da vida.
Um dia, Pixote, estava nadando e olhando os outros peixes. Eles brincavam contentes nas águas claras do lago. De
repente, Pixote pensou.
- Ué! Outros peixes? Águas claras? O que aconteceu?
- Será que eu vim parar em outro lago sem saber? – perguntava Pixote. E olhava pra todo lado, e via um monte de
coisas novas.
Via peixes, peixinhos e peixões. Via pedras de todos os tamanhos, de todas as cores. E plantas aquáticas, sapos e rãs.
Até sapatos velhos e brinquedos de crianças tinha lá!
E era tudo tão lindo! A água meio azulada, cheia de claros e escuros, cheia de brilhos. Uma beleza mesmo!
Pixote olhava e ria:
- Cadê a escuridão? Cadê o medo?
Pixote estava contente, feliz da vida! De repente, Pixote descobriu o que tinha acontecido. E começou a rir.
- Ei! Sou mesmo um pateta! Ficava nadando pra lá e pra cá. Morrendo de medo do escuro... Lógico! Eu só nadava de
olho fechado!

