
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO. 

NOME DO ALUNO: DATA 31/08/2020 SEMANA: 1 

PROFESSOR: Alexandra, Ida, Gislene, Sara, Stella e Thaisa. TURMA: 
Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

 
ATIVIDADE: Releitura com texturas. 
 

 
Obra: Flor – Romero Britto. 

 
ATIVIDADE:  
Nessa atividade a família deverá utilizar um prato de papelão, tampinhas de garrafas, 
arroz, papel crepom, canudinho plástico (se tiver), lã ou barbante. Primeiro desenhe uma 
flor no pratinho e depois aos poucos mostre para a criança os materiais para que ela 
possa explorar a vontade, depois passe cola em uma parte da flor e ajude a criança a 
colar os materiais nas pétalas das flores. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA 31/08/2020    SEMANA: 1 

PROFESSOR: Edileuza, Helena, Fabricia , Naile, Mônica e Loriane TURMA: Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu o outro e o nós. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo 

nas brincadeiras e interações das quais participa. 

 
Atividade 1- Bolinha de sabão 

 

O artista Ivan Cruz, possui mais de 600 obras entre pinturas e esculturas que retratam as 

brincadeiras de infância. Passou a ilustrar em suas telas piões, crianças pulando corda, 

soltando pipa, brincando com barquinho de papel, entre outros. Ivan cruz baseia seu 

trabalho na frase. "A criança que não brinca não é feliz, ao adulto que quando criança 

não brincou, falta lhe um pedaço no coração".  

A bolinha de sabão desenvolve a criatividade, a imaginação e a percepção tátil e visual do 

aluno. As crianças deixam a imaginação fluir, se esforçam para criar bolhas grandes, unir 

bolhas, etc. Dessa forma elas trabalham o seu desenvolvimento e ao mesmo tempo se 

divertem. Para brincar podem utilizar: 

 Objetos vazados para fazer as bolhas como: peneira canudo garfo de 

plástico etc... Procure um lugar amplo para desenvolver a brincadeira e 

divirtam. 

Ingredientes para bola de sabão caseira: 

 250 ml de água 

 100ml de detergente 

 2 colheres (chá) de açúcar 

Misture os ingredientes, mas sem chacoalhar, isso ajuda as bolhas a ficarem maiores. Se 

a criança permitir deixe de um dia para o outro, tornando a mistura mais homogênea.  

 

https://youtu.be/cSXOoaWbMA4  

https://youtu.be/cSXOoaWbMA4

