
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA: Estância Delfis 

NOME DO ALUNO: DATA  21/10/2020 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: Faça Cores Desaparecerem  
 

 
 
Materiais: 
 

 Papel sulfite, lápis, tesoura, régua, canetinhas coloridas, cola e barbante 
 
1. Desenhe um círculo de cerca de 15 centímetros de diâmetro no papel e recorte-o. Use a 
régua e o lápis para dividi-lo em seis pedaços iguais. Pinte cada uma das “fatias” com cores 
semelhantes às do arco-íris. 
2. Em seguida, recorte um círculo de papelão do mesmo tamanho e cole-o ao sulfite pintado 
de arco-íris. Agora faça dois furos próximos ao centro do círculo 
3. Corte um fio de barbante de 90 cm e atravesse cada ponta dele em um dos furos. Amarre 
as pontas. Segure as duas alças que se formaram e gire o disco de modo a torcer o 
barbante dos dois lados. E depois puxe as alças para longe do disco. O disco vai girar bem 
rápido e as cores vão desaparecer. 

 
 



 
ESCOLA ESTÂNCIA DELFIS 
NOME DO ALUNO: DATA:21/10/2020 SEMANA: 8 
PROFESSOR: Michele Aguiar de Souza 
                        Jéssica Cristina Rufino 

TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós (EI02EO04). Corpo, gestos e 
movimentos (EI02CG05).  
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
 

 
Atividade 3 

 
Para esta incrível experiência, vamos precisar de: 
• Água 
• Detergente 
• Óleo 
• Copo transparente 

 
Coloque água no copo acima da metade, em seguida, coloque 150ml de óleo e por cima 
mais 150ml de detergente. 
Sua experiência ficará conforme o exemplo, onde você notará que o óleo e o detergente 
não se misturam 
 

Exemplo 

 
 

Não esqueça de registrar a atividade com fotos e vídeos. 
 
 


