EDUCAÇÃO INFANTIL
INFANTIL I (3 ANOS)

Prof.a Elayne Cristina Pereira Santini

PROJETO: OS ANIMAIS DO SÍTIO

HIPÓTESES:

ATIVIDADE: A VACA E A PRODUÇÃO DE QUEIJO

1- Tiramos o leite

OBJETIVOS: observar todas as etapas da produção de queijo
QUESTÕES:

O Luís tirou o leite
2- Ele amarrou os dois pés da vaca

1- O que nós fizemos quando chegamos na casinha da vaca?
2- O que o tio da Luiza fez com a vaca?

Tirou o leite da teta da vaca
3- Macarrão, Leite condensado, Não sei, Queijo

3- O que nós podemos fazer com o leite?
ESTRATÉGIAS:
• Fomos três vezes ao laboratório: na primeira,
misturamos o leite, sal e o coalho.

• Na segunda, observamos o que aconteceu
com a mistura e na terceira, colocamos a
massa na peneira e na fôrma

• No dia seguinte, tiramos a massa da
fôrma: o queijo estava pronto!

TEXTO COLETIVO:
O Jair colocou leite no vidro e depois no fogo. Ele colocou o termômetro para medir a temperatura do leite. Depois colocou o coalho, o sal e
misturou. Voltamos para nossa sala e deixamos o leite lá. Quando voltamos para ver o leite, vimos que ele estava durinho. Daí cortamos o
leite durinho. Quando voltamos de novo no laboratório, vimos que tinha uma água que parecia suco de limão (pela sua aparência e não o
sabor) no leite durinho. A pro Elayne tirou a água e colocou o leite durinho numa fôrma redonda com furinho. Quando tirou da fôrma, vimos
que o leite que estava durinho virou queijo.

PRÉ I (5 ANOS)

Shirley Galofero Marino
ESTRATÉGIAS:

PROJETO: TATÁ - A TARTARUGA

Observação do jabuti da Marina e da tartaruga aquática do Raul

ATIVIDADE: DIFERENÇAS DA TARTARUGA TERRESTRE
(JABUTI) COM A AQUÁTICA
OBJETIVOS: Identificar as diferenças entre a tartaruga
terrestre e a aquática
QUESTÕES:
1- Como são as tartarugas?
2- O que elas comem?
3- As tartarugas que moram na terra são iguais das que vivem
na água?
HIPÓTESES:
• Elas andam devagar, já estão dentro de suas casas, gostam
de andar na grama, comem capim, botam ovos que ficam
escondidos, umas sabem nadar e outras não.

TEXTO COLETIVO:
No lago da casa do Raul vimos a tartaruga na água e ela tem quatro nadadeiras e cinco unhas bem afiadas e nada bem rápido, seu casco
é duro que nem pedra. Quando batem em seu casco, ela coloca a cabecinha pra dentro. Ela come ração de camarão.
Quando o pai da Marina trouxe a tartaruga que mora na terra e nas pedras, percebemos que ela é mansinha e tem perninhas (patas). Ela
come alface, ração e bichinhos pequenos. A tartaruga tem medo da gente e se ela virar ou ficar com seu casco para baixo, ela morre.

