
 
 
 
 
 
 

ESCOLA: Estância Delfis 
NOME DO ALUNO: DATA: 19/10/2020 SEMANA: 8 
PROFESSOR: Joice Garcia de Sousa e Renata da Silva 
Brandão 

TURMA: MINI MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O Eu, O Outro E O Nós”. / “Escuta, Fala, Pensamento E 
Imaginação”. / “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações E Transformações”. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Compartilhar os objetos e os espaços com crianças 
da mesma faixa etária e adultos. Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. / Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Relatar experiências 
e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. / Explorar 
e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos 
objetos (textura, massa, tamanho). Identificar relações espaciais (dentro e fora, em 
cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). 
Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

 
 

 
PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 
O dia a dia é cheio de transformações e desperta o interesse das crianças em 

explorar, investigar e conhecer mais sobre o mundo que as cerca. Nesse sentido, a 
água, além de chamar a atenção das crianças, é um elemento rico em 

possibilidades de exploração. Neste material você pode conhecer mais sobre o 
assunto, para colocar ideias em prática, não apenas nesta atividade, mas em muitas 

outras! 



ATIVIDADE: 
 

Esta atividade será realizada em dois 
espaços. Se inicia dentro de casa com 
uma conversa. Posteriormente a criança 
escolhe os objetos para a 
experimentação, então peça para a 
criança ir até o local onde será realizada 
suas investigações. Por se tratar de 
uma experimentação com água, é 
interessante que a atividade seja 
realizada em uma área externa, em dia 
de sol, próxima a uma torneira. 
 

 
 
 
 
 
Os objetos utilizados no experimento serão coletados pelas crianças, mas é importante 
que você antecipe alguns para auxiliá-las nessa escolha, como os que estão descritos no 
item Materiais. 
 
Materiais: 
Uma bacia, garrafas ou potes de tamanhos diversos e baldinhos plásticos para a coleta 
de água. Objetos diversos para a realização do experimento, a serem escolhidos pelas 
crianças, como: papéis, papelão, borracha, pedaços de espuma, buchas porosas, 
potinhos diversos, massinha de modelar, pedras etc. Panos para secar os objetos após o 
uso. 
 
Celular ou câmera fotográfica para registro com fotos e vídeos. 
Terminada essa etapa converse com seu pequeno sobre qual objeto flutua e o objeto que 
afunda. 
 
Esta proposta permite que as crianças exerçam sua autonomia, com participação ativa no 
desenrolar dela. Esteja atento para que sejam valorizadas diferentes ações e interesses 
da criança: na manifestação de ideias, na investigação oferecendo o apoio necessário, 
favorecendo a cooperação. 
 
NÃO ESQUEÇA DE REGISTRAR E NOS ENVIAR. 
 


