
 
 
 
 
 
 

ESCOLA: Estância Delfis 
NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2020 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: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. 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. / 
Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 
vento, chuva etc.). 

 
                                                   PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 
 

A educação infantil é o primeiro passo na formação do cidadão. A criança 
nessa fase é curiosa por natureza, questiona de modo ingênuo a todo o momento: 

por que, o que, quando e onde. Dessa forma, gostaríamos de inserir o 
conhecimento científico, pois ele deve provocar um encontro com o desconhecido 

sanando algumas dúvidas frequentes dos pequenos. 
 
 
 
 



VAMOS ASSISTIR UM VÍDEO DA NOSSA EXPERIÊNCIA. 
 

 Experiência para crianças/ água óleo e detergente/ Mundo Kids 
https://youtu.be/whGUzgQJtZg 

 
 

 
Atividade: 
Vamos fazer uma experiência? 

 
Material: Um pouco de óleo de cozinha, água, um pote transparente com tampa, 
detergente.  

• Coloque um pouco de água e de óleo de 
cozinha no pote; 
• Feche com tampa e agite bem o pote; 
• O que acontecerá: Quando você abaixar o 
pote, o óleo e a água vão se separar em duas 
camadas. 
• Agora acrescente umas gotas de detergente 
e agite o pote novamente. 
O que acontecerá? Produzirá uma mistura 
turva. 
Porque acontece? O sabão do detergente 
divide o óleo em pequenas gotas, que      
flutuam na água, fazendo-a parecer turva. 

 
O Objetivo dessa atividade é incentivar os questionamentos; - Despertar o senso crítico, 
atenção e compreensão; - Incentivar o respeito pelo meio ambiente; - Vivenciar situações 
cotidianas. 
 
NÃO EQUEÇA DE REGISTRAR E NOS ENVIAR A FOTO OU O VÍDEO.  


