
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSOR: ALEX, CATARINA E GILMARA TURMA: JD I 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI03EF01) 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. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

(Quinta-feira, 22 de outubro de 2020) 

Queridos responsáveis! 

Continuaremos abordando a temática “Planeta Experiência” com o experimento 
da mensagem secreta. 
 

1º MOMENTO 

 
MENSAGEM SECRETA 
 
Hoje, vamos aprender sobre quantidade através de uma mensagem secreta. 
 
MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 

• papel grosso ou pedaço de cartolina 

• uma vela 

• tinta aquarela ou guache 

• Pincel 

• copo com água e um pedaço de pano para limpar o pincel 

 

 

 



 
COMO FAZER:  

 
Use a vela para desenhar no papel uma bolinha (representando a quantidade) e 
ao lado o número 1 (representação numérica). A imagem irá ficar transparente, 
auxilie a criança se necessário. 
 

 
 
Após, vamos revelar a nossa mensagem passando a tinta por cima do papel. 
Também poderá trabalhar com o nome da criança, onde o responsável poderá 
escrever o nome e a criança tentar adivinhar cada letrinha que aparecer durante 
a pintura. 
 
 

 
 
O QUE ACONTECEU:  
 
A cera da vela forma uma película tornando o papel impermeável, por isso a tinta 
não é absorvida na área desenhada. 
 
Fonte:https://www.tempojunto.com/2017/09/11/como-fazer-o-truque-do-
desenho-secreto/ 
 
DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário, da fala da criança, ou 

vídeo o momento de realização da atividade e compartilhe este momento 

conosco na página do Facebook “Aprendendo em casa”. 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex, Catarina e Gilmara.   
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