
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA: Estância Delfis 

NOME DO ALUNO: DATA  19/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSOR: Amanda e Debora TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas/Espaços, Tempos, Quantidades 
Relações e Transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar e expressar. 

 
Tema: Planeta das Experiências 
 
Aula: Afunda ou Flutua 
 

 
 
vamos aprender a fazer essa brincadeira do “afunda ou flutua”, que além de pedagógica 
ainda é super legal! 
Coloque os materiais sobre no chão ou sobre uma mesa, perto do recipiente cheio de 
água (não encha muito para não derramar ao colocar os materiais). 
Peça aos pequenos que olhem os materiais e separem em dois grupos quais eles acham 
que afunda e flutua. 
Deixe que a criança realize o experimento colocando um objeto por vez e observando o 
que acontece. 
No final se quiserem, podem retirar os objetos do recipiente. 

 
 
 
 
 

 



 
ESCOLA ESTÂNCIA DELFIS 
NOME DO ALUNO: DATA:19/10/2020 SEMANA: 8 
PROFESSOR: Michele Aguiar de Souza 
                          Jéssica Cristina Rufino 

TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas (EI02TS02). O eu, o outro e o 
nós (EI02EO01) 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 
Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

Atividade 1 
O dia a dia é cheio de transformações e desperta o interesse das crianças por explorar, 
investigar e conhecer mais sobre o mundo que as cerca. Neste sentido, os elementos da 
natureza, além de chamar a atenção das crianças, são materiais ricos em possibilidade de 
exploração.  
 

Experiência: Criando formas coloridas 
Para nossa experiência, vamos precisar de: 
• 1 xícara de Leite 
• Corante alimentício 
• Cotonete 
• Detergente 

Em um recipiente, coloque uma xícara de leite. Em seguida coloque 10 gotas de corante 
(Pode ser apenas uma ou mais cores). Pegue um cotonete e coloque detergente na ponta. 
Agora coloque a parte do cotonete que está com o detergente no meio do recipiente que 
está com o leite e o corante. 

 
Passos para realização da atividade 

                               
 


