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ESCOLA   MUNICIPAL   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO  
NOME   DO   ALUNO:  DATA:    19/10/2020  SEMANA   8:  

“Planeta   das   
experiências”  

PROFESSORAS:    Crislene,   Darlene,   Roseclayr  TURMA:  
JARDIM   II  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:    Espaços,   tempos,   quantidades   ,   relações   e  
transformações.  
OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:    (EIO3ETO2)   Observar   e   descrever   mudanças   em  
diferentes   materiais   resultantes   de   ações   sobre   eles,   em   experimentos   envolvendo  
fenômenos   naturais   e   artificiais.  

 
 
 

AFUNDA   OU   FLUTUA?  
 
 

https://youtu.be/A957b3MtX_Y  
 

 
 
 
MATERIAIS:    Computador/notebook/celular,   caderno   ou   folha   de   sulfite,   lápis  
preto,   borracha.  
 
 
 
 
 
ESTRATÉGIA:     Assista   ao   vídeo   “ AFUNDA   OU   FLUTUA?   O   show   da   Luna ”   e  
responda   as   perguntas.   
Faça   um   (x)   na   resposta   correta.   O   seu   responsável   irá   copiar   em   uma   folha  
de   sulfite   ou   caderno   usando   a   LETRA   BASTÃO   para   você   responder.  
 
 
 
 

https://youtu.be/A957b3MtX_Y
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- ONDE   LUNA   ESTÁ?  
 

  (   )    NA   ESCOLA   
  (   )    NO   PARQUE   
  (   )    NA   FEIRA  

 
 
 
     -   A   LARANJA   AFUNDOU   QUANDO   CAIU   NA   ÁGUA?  
 

(   )   SIM  
          (   )   NÃO  
 
 
 

- E   A   UVA,   AFUNDOU   OU   FLUTUOU?  
 
          (   )   AFUNDOU  
          (   )   FLUTUOU  

 
 
 

- QUAL   É   A   FRUTA   MAIS   PESADA ?  
 
          (   )   UVA  
 (   )   MAÇÃ  
 (   )   MELANCIA  
 
 



 
 

 
 

ESCOLA   MUNICIPAL   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO.  
NOME   DO   ALUNO:  DATA: 20/10/2020  SEMANA    8:  

“Planeta   das   
experiências ”  

PROFESSOR:    Darlene,   Crislene,   Roseclayr .  TURMA:  
JARDIM   II  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:     Escuta,   fala,   pensamento   e   imaginação .  

OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:(    EIO3EFO1)   Expressar   ideias,   desejos   e  
sentimentos,   sobre   suas   vivências,   por   meio   da   linguagem   oral   e   escrita   (escrita  
espontânea),   de   fotos,   desenhos   e   outras   formas   de   expressão.  

 
 

ATIVIDADE:      ESCRITA   DE   PALAVRAS   
.  
 
MATERIAL:     caderno,   folha   de   sulfite,   lápis,   borracha,   alfabeto   móvel  
 
ESTRATÉGIA:    Sua   mãe   ou   o   seu   responsável   irá   copiar   as   palavras    em   seguida  
você   irá    escrever    utilizando   o   alfabeto   móvel.  

 
 

 
        LUNA                 MAÇÃ LARANJA  



 
ESCOLA   MUNICIPAL   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO  
NOME   DO   ALUNO:  DATA:     21/10/2020  SEMANA   8:  

“Planeta   das  
experiências”  

PROFESSORAS:    Crislene,   Darlene,   Roseclayr  TURMA:  
JARDIM   II  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:    Espaços,   tempos,   quantidades,   relações   e  
transformações.  
(OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:    (EIO3ETO4)   Registrar   observações,   manipulações  
e   medidas,   usando   múltiplas   linguagens,   desenho,   registro   por   números   ou   escrita  
espontânea,   em   diferentes   suportes.  
 
 

BRINCADEIRA:   AFUNDA   OU   FLUTUA?  
 
 
MATERIAIS:     Recipiente   grande   com   água   (Bacia   ou   balde),   caderno   ou   folha  
de   sulfite,   lápis   preto,   ficha   dos   números,   objetos   de   diferentes   tamanhos   e  
pesos:   Borracha,   lápis,   régua,   esponja,   moedas,   pregador,   brinquedos   e  
outros   que   queira   testar.  
 
 
ESTRATÉGIA:     Mamãe,   papai   ou   responsável,   pergunte   para   a   criança   quais  
objetos   ela   acha   que   vão   flutuar   e   quais   vão   afundar.   Separe   os   objetos.  
Deixe   a   criança   realizar   o   experimento   colocando   um   por   vez.   Peça-a   para  
ficar   atenta   nos   objetos.  
Em   seguida,   diga   para   ela   contar   quantos   afundaram   e   quantos   flutuaram  
(Utilize   as   fichas   dos   números)   e   a   auxilie   a   responder   as   perguntas   abaixo  
 
OBS.:   (Copie   as   perguntas   usando   LETRA   BASTÃO).   
 
 
 
Responda:  
 
QUANTOS   OBJETOS   FLUTUAM?      _____________  
QUANTOS   OBJETOS   AFUNDAM?     _____________  
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ESCOLA   MUNICIPAL   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO  
NOME   DO   ALUNO:   DATA:    22/10/2020  SEMANA   8:  

“ Planeta   das   
experiências ”  

PROFESSORAS:    Crislene ,    Darlene ,    Roseclayr  TURMA:  
JARDIM   II  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:    Espaços,   tempos,   quantidades,   relações   e  
transformações.  
OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:    (EI03ET04)     Registrar   observações,   manipulações   e  
medidas,   utilizando   múltiplas   linguagens   (Desenho,   registro   por   números   ou  
escrita   espontânea),   em   diferentes   suportes.  
 
 

LEVE   E   PESADO  
 
 
Confecção   de   uma   balança  
 
 
MATERIAIS :    Cabide,   fios   de   lã   ou   barbante   (30   cm)   do   mesmo   tamanho   cada  
um,   dois   pratinhos   descartáveis   ou   dois   potinhos   de   plástico   iguais,   tesoura,  
objetos   leves   e   pesados.   
Segue   abaixo   o   modelo   da   balança.  
 
 
 
ESTRATÉGIA:    A   mamãe,   o   papai   ou   o   responsável   irá   ajudá-lo   a  
confeccionar   a   sua   balança.   Separe   um   cabide   que   tem   um   ganchinho   para  
pendurar   itens   com   alças.  
Faça   um   buraco   no   copinho   de   um   lado,   e   na   mesma   direção,   do   outro   lado,  
amarre.   Pegue   o   outro   copinho   e   faça   o   mesmo   processo.   Lembrando   que   se  
fizer   com   pratinhos   são   quatro   furos.  
Em   seguida,   pendure   um   copinho   em   cada   lado   do   cabide   e   coloque   na  
maçaneta   da   porta.   Ponha   os   objetos   um   por   vez:   Leve   e   pesado.   
Faça   a   comparação.   
 
OBS.:   Se   possível,   tire   fotos   e   nos   envie.   
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Pergunte   para   a   criança:  
 
Qual   objeto   é   mais   pesado?  
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ESCOLA   MUNICIPAL   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO  
NOME   DO   ALUNO:  DATA:    23/10/2020  SEMANA   8:  

“Planeta   das  
experiências”  

PROFESSORAS:    Crislene ,    Darlene ,    Roseclayr  TURMA:  
JARDIM   II  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:    Espaços,   tempos,   quantidades,   relações   e  
transformações.  
OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:    (EI03ET07)   Relacionar   números   as   suas  
respectivas   quantidades   e   identificar   “o   antes,   o   depois   e   o   entre”   em   uma  
sequência.  

 
 
 

SEQUÊNCIA   NUMÉRICA  
 
 
 
MATERIAIS:    F olha   impressa   ou   caderno,   lápis   preto,   borracha,   lápis   de   cor,  
fichas   dos   números,   calendário.  
 
 
 
 
ESTRATÉGIA:    Levar   a   formiguinha   até   o   formigueiro.  
Ela   deve   atravessar   o   labirinto,   andando   do   número   1   (Um)   até   o   número   23  
(Vinte   e   três)   na   sequência.   Pinte   os   números.   
Consulte   o   calendário   ou   a   ficha   com   os   números.  
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NOME:   ___________________________________.       DATA:   __/__/_____.  
 
 
 
SIGA   A   SEQUÊNCIA   NUMÉRICA   E   LEVE   A   FORMIGUINHA   ATÉ   O   FORMIGUEIRO.   
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ESCOLA   MUNICIPAL   FRANCISCA   FERREIRA   SANTIAGO  
NOME   DO   ALUNO:  DATA:  SEMANA   8:  

“Planeta   das   
Experiências”  

PROFESSORAS:    Crislene ,    Darlene ,    Roseclayr  TURMA:  
JARDIM   II  

CAMPO   DE   EXPERIÊNCIA:    Traços,   sons,   cores   e   formas.  
OBJETIVO   DE   APRENDIZAGEM:    (EI03TS02)    Expressar-se   livremente   por   meio   de  
desenho,   pintura,   colagem,   dobradura   e   escultura,   criando   produções  
bidimensionais   e   tridimensionais.  

 
 

         ARTE  
 

DESENHO   DIRIGIDO :    PIQUENIQUE   EM   FAMÍLIA.  
  
 
 
MATERIAIS:    Caderno ,    lápis   preto,   massinha,   tinta,   canetinhas   ou   imagens   de  
revista.  
 
  
 
 
ESTRATÉGIA:    Faça   um   desenho   bem   bonito   com   o   tema   da   atividade.  
Imagine   um   piquenique   junto   com   a   família.   
Faça   o   seu   desenho   com   tinta   e   massinha.   Quem   estiver   com   você   irá  
auxiliá-lo.   
Capriche!  

 
 

OBS.:   Se   possível,   tire   fotos   e   nos   envie.  
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