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TURMA DO MATERNAL II VESPERTINO E MATUTINO. 

FIQUEM EM CASA... DIVIRTA-SE EM FAMÍLIA, APROVEITE SEU TEMPO JUNTOS E BRINQUEM!  
CORONAVÍRUS NÃO É FÉRIAS! 

SUGESTÃO DE EXPERIÊNCIA DA SEMANA: 

 
Vamos escutar a história " Os cinco sentidos: Gustação - comer" 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ck7DfVuHaBk&feature=youtu.be 
Agora vamos realizar os experimentos que a história nos traz?  

Primeiro vá em frente ao espelho e coloque a língua para fora (mamãe não 
esqueça de registrar esse momento) observe os pontinhos que existem 

nela, a cor, o tamanho, a ponta, as laterais e o fundo. Depois que tal 
experimentar um pouquinho de açúcar, sal e uma lambida no limão. 

 
                                 Que tal brincar de comidinha?  
Separe algumas folhas e pétalas, um punhado de terra, um pouco de 
água, baldinhos, panelinhas, peneira, uma colher e muita imaginação! 

Afinal, quem não se recorda de revirar as gavetas e armários da 
cozinha de casa em busca dos melhores instrumentos para preparar 

aquele bolo de barro ou aquela sopa de flores no quintal? 
 

          Vamos lá Mestre Cuca! 
Hoje para encerrarmos a semana é dia da receita da família. 

 Que tal preparamos uma receita deliciosa para o final de semana? 
Vou te dar algumas dicas: fazer um bolo, fazer pão, uma pizza, um 

pãozinho de queijo ou aquela sobremesa especial da família.  

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

 Com muito amor, carinho e saudades mandamos vários beijinhos virtuais!!! 
Uma ótima diversão a todos!!! 
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