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Fiquem em casa, olhem pela janela, brinquem, e, acima de tudo, se cuidem! E cuidem de quem está perto.   
Não temos dúvida de que este período passageiro que estamos vivendo vai deixar muitos aprendizados – 

além de muita tristeza inevitável, sim, mas, em breve, estaremos juntos, ao vivo de novo, brincando do lado 
de fora. E estaremos prontos para vivenciar o mundo com outros olhos, com novas percepções, com uma 

sensibilidade ainda maior. 
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 Durante esta semana nosso convite especial é olhar para a natureza ao seu redor. 

 
Vamos neste momento olhar para o céu descobrir “onde está o sol?”.  
Ao longo do dia você vai perceber que ele está em diferentes posições 
no céu.  
Você sabe onde ele nasce e onde se põe?  
Qual é o caminho que ele faz?  
Mesmo se está um dia nublado, você consegue saber onde ele está?   
Esta é uma experiência que você pode fazer não apenas esta semana, 
mas durante todo o ano.  
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Para hoje o nosso convite especial é pesquisar diferentes 
maneiras de olhar pela janela, ou mesmo para as plantas 
que você tem em casa. Se você tem uma lupa em casa, esse 
é um bom instrumento. Mas se você não tem, segue 
algumas sugestões de materiais para utilizar em suas 
pesquisas: 

rolinho de papel higiênico;    peneira;                     fundo de um copo;                                          
    espelho;                               toalha de crochê;      tecido transparente; 

O que você consegue encontrar aí na sua casa para ter olhares diferentes? 
Queremos muito ver! 
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Nesta tarde com uso de lápis de cor ou giz de cera e folha de papel, o 
que você tiver em casa (pode de ser até o lado branco do papel de 
presente ou a embalagem do saco de pão, vamos reaproveitar as 
embalagens que a natureza agradece) convido você nesta tela em 

branco a desenhar a paisagem que você acompanhou no decorrer da 
semana ao observar o céu.  

 
OBSERVAÇÃO: Solicitamos que compartilhem as fotos das crianças realizando suas experiências nos 
diferentes momentos em casa no grupo do WhatsApp da turma, ficaríamos encantadas em vê-los 
desenvolvendo-as.  
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