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Professoras: Claudia C. Franceschi, Gracieli G. Lopes e Marcilene Trentini. 
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Horas trabalhada na Plataforma e WhatsApp – 12h. 

Sugestão de atividades para: 26 A 29/10 

 

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: 

 As vivências, explorações, descobertas e brincadeiras 

ao ar livre colocam a criança em contato com as forças 

vitais dos quatro elementos da natureza:   

TERRA, ÁGUA, AR E FOGO 

Esta semana as professoras e auxiliares organizaram 

algumas experiências relacionadas a estes Quatro 

Elementos da natureza  

 

Mas antes vamos ver um vídeo, confira como o Fogo, Água, Ar e Terra estão a 

 nossa volta em todos os momentos do nosso dia a dia. 

https://youtu.be/a_8gmrtjR68  

    

Para esta semana iremos explorar o elemento: 

TERRA 

As brincadeiras com a terra estimulam a curiosidade 

infantil. A criança quer investigar e conhecer o interior 

das coisas, aquilo que se encontra oculto. 

No tanque de areia as crianças são como arquitetos de 

grandes construções, podem erguer pontes e castelos. 

Podem ser exímios chefes de cozinha no preparo de 

deliciosos bolinhos e comidinhas lindamente decoradas 

com folhas e flores 

 

BRINCAR NA LAMA.  

A lama é um elemento que pode ter diferentes texturas 

e consistências, proporcionando várias formas de 

brincar. O fato de ser moldável permite que as crianças 

explorem a imaginação e criem o que quiserem a partir 

daquele material. Podem construir algo concreto como 

um castelo ou simplesmente passar a lama pelo corpo, 
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dependendo apenas de onde a criatividade e vontade deles quiser levar! 

 

      As crianças amam fazer comidinhas! 

 

      Terra, água, gravetos, 

sementes, folhas, pedrinhas, 

potes variados transformam-se 

nas mãos das crianças em feijão, 

carne, arroz e outras comidinhas 

produzidas e inventadas 

magicamente por elas, em 

diferentes contextos imaginários 

onde servem/comem suas 

produções: festas de aniversário, 

casamentos, restaurante, cafés 

etc. 

 

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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