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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  

Para esta semana iremos explorar o elemento: AR 
    As brincadeiras com o ar colocam o corpo da criança em movimento, estimulando o 

correr, pular, voar, soprar, etc. São próprias da reflexão, do pensamento lógico e racional. 

Estão relacionadas com atividades de fuga, flutuações, brincar com pipas, com o 

deslocamento do chão como andar de perna de pau e sensações de voar, a exemplo dos 

saltos ou tentar acompanhar os animais que voam. Elas instigam a vontade de voar, 

tornando populares as capas de heróis e asas de borboletas criadas nas brincadeiras pelas 

crianças. 

     Vamos ver um vídeo, confira como o Ar está a nossa volta em todos os momentos do 

nosso dia a dia. 

https://www.youtube.com/watch?v=hp6J1c-TPrA 

https://www.youtube.com/watch?v=jAI4R01dLl8 

Agora segue algumas sugestões de 

experiências para serem realizadas em sua 

casa:  

Fazer os famosos aviões de papel, peteca, 

soprar bolinhas de sabão, cata-vento, 

Pedaços de fitas ou tecidos, se 

divertir brincando com eles na área 

externa de casa.  

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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