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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: 

  SE BRINCAR É NATURAL, BRINCAR COM A NATUREZA É FENOMENAL! 
     
    Nas últimas semanas realizamos algumas 
vivências, explorações, descobertas e brincadeiras 
conhecendo um pouco mais sobre os quatro elementos 
da natureza:   

TERRA, ÁGUA, AR E FOGO 
     Conhecer sua força humana através do brincar é para a criança uma necessidade 
natural e por isso ela encontra nessa linguagem uma forma de se expressar, experimentar 
e de se conhecer: pular, correr, rolar, descer, subir e mais uma infinidade de movimentos 
que a fazem sentir parte desse meio ambiente, que através do brincar se torna inteiro! 
     Não precisa ser apenas no verde, na fazenda ou no campo. No espaço urbano, temos as 
mesmas possibilidades lúdicas que favoreçam esse encantamento da criança pelos 
elementos naturais (mesmo que não tenha o cheirinho do mato e o verde das plantas). 
     Sendo assim para esta semana as professoras organizaram algumas experiências para 
explorarmos os quatro elementos em novas vivências.  

 
   BRINCANDO COM O AR:  
Balanço, andar de bicicleta, sentindo um delicioso vento 
ao se movimentar. 

 
 

BRINCANDO COM A ÁGUA: 
 lavar os brinquedos (dar banho em bonecas ou 

lavar os carrinhos ou potinhos de brincar), tomar 
banho de chuva ou de mangueira, observar a chuva, 
encher potes, dentre outros.  

http://www.ceianjoazul.blogspot.com/
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BRINCANDO COM A TERRA:  
Se tiver um tanque de areia ou 
espaço com terra brincar com 
carrinho ou potinhos, amarelinha.  

 

 
 

BRINCANDO COM O FOGO:  
Esconde-esconde e detetive com lanternas: 

Você esconde um brinquedo na sala e a criança 
procura o objeto com a lanterna. Em seguida, 
brincaram de esconde-esconde com a lanterna. A 
brincadeira já é conhecida. Mas a gente se 

esconde em um lugar mais fácil, para que a criança use a lanterna para nos 
encontrar, por exemplo, sentados quietinhos no sofá.  
 
Para encerrar vamos conferir um vídeo que com muita animação nos fala 

do Fogo, Água, Ar e Terra, que estão à nossa volta em todos os 
momentos do nosso dia a dia. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HgR3absru0g&feature=youtu.be 

 
 

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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