
 

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADE 02 BERÇÁRIO IA 

 

Atividade a ser desenvolvida: Experiência água com óleo e detergente 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS: Em um ambiente aconchegante, disponibilizar 

um copo vazio, um copo com água, um pouco de óleo e um pouco de detergente. Colocar no copo 

vazio um pouco de água e depois acrescentar um pouco de óleo e pôr final um pouco de detergente. 

Observar junto com a criança a transformação que ocorrerá, pois estes elementos não se misturam 

por completo. Essa atividade deverá ser realizada por um adulto e a criança apenas irá observar.  

Irá trabalhar a atenção, coordenação motora, percepção visual.  

Link:  https://youtu.be/whGUzgQJtZg  

 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

TERÇA-FEIRA DATA: 20/10/2020 SEMANA 08 

PROFESSORES: Cibele, Cristina, Dulce, Jéssica, Debora, Joyce e 

Stephaine  

TURMA:  

BERÇÁRIO IA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 

manipulação, experimentando e fazendo descobertas. 

https://youtu.be/whGUzgQJtZg


 

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADE 02 BERÇÁRIO IB 

Atividade a ser desenvolvida: Explorando os Diferentes Materiais 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS: Os pais irão pegar uma bacia, colocar nela água 

e amido de milho, fazendo que a mistura fique homogênea deixando a criança explorar as 

sensações que a mistura oferece. Em criança menor fazer a atividade num recipiente maior e 

colocar a criança sentada para que ela não perca o equilíbrio. Para que a atividade fique mais 

atraente fazer tinta natural com cenoura ou beterraba, misturando no amido.  

 

Sugerimos se possível, que a família faça o registro das atividades por meio de vídeo e fotos, 

para que possamos acompanhar o desenvolvimento da criança. 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINADENADAIBERTOLDO 

TERÇA-FEIRA DATA:20/10/2020 SEMANA: 08 

PROFESSORES:  Irene, Suzi, Vera, Adriana, Carol e Lourdes. TURMA: 

BERÇÁRIO IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 

características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 



 

 
 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADE 02 BERÇÁRIO IC 

Atividade a ser desenvolvida: Desenho secreto 
Estratégia/contribuições didáticas: Para a elaboração da atividade iremos precisar de 1 limão, 
um pincel (ou cotonete) e ferro de passar (ou secador de cabelo). Esprema o suco de limão em um 
copo; Mergulhe o pincel e deixe que o pequeno desenhe de forma livre; Deixe secar e assim que 
ficar incolor um adulto irá passar o ferro de passar ligado passando algumas vezes em cima do 
papel, conforme o calor do ferro o desenho do pequeno irá surgir.  

  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

TERÇA -FEIRA DATA: 20/10/2020 SEMANA: 08 

PROFESSORES: Francisca, Verenice, Rosana, Tamires TURMA: 
BERÇÁRIO IC 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, 
tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. 



 

 

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADE 02 BERÇÁRIO ID 

Atividade a ser desenvolvida: Preparar Gelatina 

Estratégia/contribuições didáticas: Preparar com seu filho uma gelatina, é fácil e ele irá gostar 
com o processo. Separar 1 caixa de gelatina de qualquer sabor. 250ml de água quente e 250 ml 
de água fria, lembrando que apenas o adulto deve preparar a gelatina para que o momento seja 
bem seguro. Mostrar todos os ingredientes separados a criança, e após preparar a gelatina, colocar 
com a ajuda do seu filho em pequenos potes. (Mas sempre sob a supervisão dos pais). Após 2 
horas verificar, ela estará pronta e muito saborosa. 
 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
TERÇA- FEIRA 

 
DATA: 20/10/2020 

 
SEMANA 08 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane. 

TURMA: 
BERÇÁRIO ID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações”  
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI1ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 
 


