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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos firmes e aprendendo juntos! Por favor, permaneçam atentos 

às orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação entre ela e as crianças.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Para a realização das atividades diárias e dos Deveres de Casa, 

disponibilizamos matrizes. Todas elas precisam ser arquivadas para entrega 

à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site e na escola. Se vocês não 

têm como imprimi-las em casa, por favor, fique à vontade para buscá-las 

(verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, para 

identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LITERATURA / DIA NACIONAL DA CIÊNCIA 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Um dia de cientista 

 

Material necessário:  

✓ Recipiente de vidro 

✓ Vinagre 

✓ 1 ovo 

 

Justificativa: 

A ciência é vista como um empreendimento humano capaz de descrever, 

explicar e compreender fenômenos. Ela é o estudo que permite o avanço de 

diferentes áreas do conhecimento, viabiliza e melhora a qualidade de vida do ser 

humano. Portanto, esta é uma área em que devemos inserir os nossos alunos 

desde cedo.  

Partindo desta ideia, e em decorrência do dia 08 de julho – dia nacional da 

ciência, faz-se necessário destacar a importância dos desenvolvimentos da 

ciência para a sociedade. 

 

Objetivos: 

✓ Aguçar a curiosidade e a imaginação; 

✓ Apresentar a ciência e a importância dela; 

✓ Desenvolver uma nova experiência. 

 

Desenvolvimento: 

Antes de fazer sua atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/bGpkwDPUDEA 

 

Dia 08 de julho é o dia nacional da ciência. Esse dia coloca em destaque a 

importância dela para o mundo. A ciência é representada por todo conhecimento 

adquirido através de estudos, pesquisas ou práticas. E por falar em prática, hoje 

iremos colocar a mão na massa. Seremos como cientistas por um dia e faremos 

uma experiência bem legal. Estão preparados? 

Você já assistiu ao vídeo, não é? Agora, vamos começar nossa 

experiência! Siga os passos: 

1. Coloque um ovo dentro de um recipiente de vidro.  

2. Adicione vinagre até cobrir o ovo.  

 

 

https://youtu.be/bGpkwDPUDEA
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Feito isso, você perceberá algo acontecendo...  

Quando o ovo entra em contato com o vinagre, borbulhas sobem pelo copo. 

E ainda não é a parte mais legal. O melhor está por vir.  

Deixe o ovo em contato com o vinagre por algumas horas. Com o passar 

do tempo as borbulhas continuam aumentando e, depois de mais ou menos duas 

horas o ovo aumenta de tamanho. O que será que vai acontecer?  

A experiência demorará mais algumas horas. O ideal é deixar o ovo no 

vinagre por pelo menos 24 horas. Então continue vigiando até completar o tempo 

necessário. Você vai perceber algumas mudanças acontecendo.  

 

3. Tendo 24 horas completas, é o momento de tirar o ovo de dentro do 

copo com vinagre. Aperte-o. O que aconteceu? O ovo ficou parecendo 

emborrachado, não é mesmo? Parece que ele não tem casca mais e ficou mole, 

fácil de apertar. Legal, não?  

 

Isso acontece porque, em contato com o vinagre, a casca do ovo sofre uma 

reação. Essa experiência é possível de acontecer por conta da ciência. Ela tem 

grande importância no desenvolvimento da humanidade e dos nossos 

conhecimentos. A cada dia que passa, novas descobertas surgem por conta das 

pesquisas, estudos e das novas práticas.  

 

4. Com a experiência pronta, lembre-se de não jogar o ovo longe, pois 

temos uma outra curiosidade: Se lançado, o ovo estoura e a bagunça é feita. 

Você pode apertar, mas não jogue, combinado?  

 

Espero que tenha gostado da atividade de hoje. Você é um ótimo cientista!  

 

Complementação:  

Para não perdermos o hábito da nossa contação de história de sexta-feira, 

peça ao papai/mamãe para ler o livro “O sanduíche da Maricota”, de Avelino 

Guedes, disponível no site da escola (ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 

SUGESTÕES DE LEITURA).  

Após a leitura, com a folha de atividade em mãos, preste bastante atenção!  

No livro, a galinha usa muitos ingredientes para montar o seu sanduíche. 

Você consegue lembrar quais ingredientes foram utilizados? Um deles é o 

mesmo que utilizamos em nossa experiência de ciência. Identifique-o e depois 

colora-o com capricho. 

 



             
 
 
 
 

 
DESENVOLVENDO A CAPACIDADE DE INTERPRETAÇÃO ATRAVÉS DE HISTÓRIAS CONTADAS 

 

NO LIVRO “O SANDUICHE DA MARICOTA”, UM DOS INGREDIENTES USADOS PELA GALINHA É O MESMO QUE 
UTILIZAMOS EM NOSSA EXPERIÊNCIA DE CIÊNCIA. IDENTIFIQUE-O ABAIXO E DEPOIS COLORA-O. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 


