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Nos primeiros anos de vida, as crianças se deparam com diferentes fenômenos e objetos que chamam muito a atenção delas. Situações simples
do nosso cotidiano como o brilho da luz, a queda dos objetos, o movimento da água que escorre, possibilitam ricas experiências para as crianças
pequenas de um a dois anos.
Observando o encantamento delas pela água no momento de lavar as mãos, quando persistem em uma brincadeira prazerosa de tentar pegá-la ou
segurá-la, de tampar a torneira para ver e sentir o esguicho da água no rosto, ou até mesmo o fascínio de vê-la escorrer pela pia, pensamos no
projeto brincadeiras com água com as crianças do grupo dois.
Diante deste encantamento e aproveitando o período de calor do início do ano, oferecemos às crianças a possibilidade de brincarem com gelo, a
água em sua forma sólida e explorarem suas transformações. Enquanto o gelo derretia e aos poucos se transformava em líquido, as crianças
tinham a possibilidade de recomeçar uma nova brincadeira.
A empolgação das crianças nos contagiou e procuramos enriquecer as brincadeiras, oferecendo peneiras, funis, potes transparentes, baldes, entre
outros materiais. Variar os objetos possibilitou que as crianças estabelecessem novas relações com a água, assim viveram a fluidez deste
elemento o que proporcionou experiências interessantes que despertaram a curiosidade, o encantamento e a investigação. Estes foram
movimentos que alimentaram a pesquisa dos adultos para observar, refletir e enriquecer as brincadeiras e a pesquisa das crianças.
As ações repetitivas de encher e esvaziar os potes, o olhar fixo para a queda da água e para o fluxo de entrada e saída do funil, a tentativa de
controlar a água nas mãos, a alegria de ver o gelo derreter e deslizar, nos mostrou que estávamos no caminho certo! Há neste encontro das
crianças com a água e os objetos um campo rico de pesquisa e aprendizagens. Vamos mergulhar nisto!
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