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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: 

 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 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/TdeZu4N1FY0 

    
Para esta semana iremos explorar o elemento: 

FOGO 
O fogo, com sua luminosidade, com a dança de suas labaredas e o estalar das madeiras, 

fascina as crianças. Em algumas culturas, o fogo é identificado com o Sol, a energia 

que irradia luz e, através de seus raios, fecunda, purifica e ilumina o mundo. 

Os brinquedos do fogo são os que sugerem explosão corporal, adrenalina. 

Um exemplo é a brincadeira de pular corda, que usa muitas expressões como “queimou” 

ou “foguinho”. 

 O foguinho é uma versão de pular corda. Quem bate a corda vai 
repetindo: "Salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta... 
fogo, foguinho." Cada vez que a palavra foguinho for dita, deve-se girar a 
corda mais rápido várias vezes. O vencedor é quem conseguir pular 
durante mais tempo sem esbarrar na corda. 
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Leitura Divertida Com Lanternas 

 
 No escuro com uma lanterna, as crianças apreendem 
os detalhes das coisas e se entregam à imaginação. 
 Se não tiver lanterna, vale usar a do celular, iluminar 
as páginas do livro o legal é escolher uma história de 
suspense. 
As crianças adoram o escuro e ficam encantadas ao 
virar de cada página. 
 

 
PARA ENCERRARMOS VAMOS OUVIR ESTA LINDA HISTÓRIA. 

 
 
 

https://youtu.be/HFQL-kVSfRs 
 

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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