
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER 

NOME DO ALUNO:  DATA:23/10/2020  SEMANA: 8  

PROFESSOR:  TURMA: BII 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre 
características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 5 

 
TEMA: Planeta das Experiências 

 
ATIVIDADE: Experiência da água e óleo  
Materiais: 

✓ Copo transparente; 
✓ Água;  
✓ Óleo  

 
       O mundo de uma criança é repleto de curiosidades, imaginação e descobertas. 
Pensando nisso, nesta semana vamos brincar de cientista e a atividade proposta 
consiste em realizar uma experiência. 
          Para a atividade vamos precisar de um copo transparente, água e óleo. Mostrar 
para a criança e deixar que a criança toque os materiais sentindo a textura da água e do 
óleo. Em seguida colocar um pouco água no copo e depois colocar um pouco de óleo, 
mostre para a criança o efeito dessa mistura, em seguida coloque mais água para que a 
criança perceba o efeito.  
          Ao final, conversar com a criança sobre o que aconteceu já que a água fica na 
parte de baixo e o óleo na parte de cima. Isso acontece devido a polaridade e a 
densidade, pois a água possui uma densidade diferente do óleo, o que faz com que eles 
não se misturem. Em anexo segue o vídeo da experiência para que a família possa 
assistir e colocar em prática está experiência intrigante e divertida. 
 

Link: Experiência da Água e do Óleo | Como fazer do Mundo de Kaboo | 
Vídeo Infantil https://youtu.be/P3vH57GU3_U. Acesso em 
29/09/2020. 

Observações: - A criança se interessou pelo vídeo? 
- Houve interesse em realizar a experiência? 
- A criança percebeu que a água não se misturou com o óleo? 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/P3vH57GU3_U


 

 

 

Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 6 

 
TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 
PROJETO MUSICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE RIBEIRÃO PIRES 

CAROL E ELIANA 
 

COMEMORANDO O MÊS DA CRIANÇAS- BRINCADEIRA MUSICAL 
 
Para essa atividade sugerimos que a criança e o responsável assista o vídeo Brincadeira 
Musical e façam juntos os movimentos seguindo as orientações da Carol e Eliana.  
 
 

Link: Link para o vídeo Brincadeira Musical: 
https://youtu.be/zcoM8PnfAnQ 

Observações: - A criança se interessou pela brincadeira? 
- A criança brincou com entusiasmo ?  
 

 

 

https://youtu.be/zcoM8PnfAnQ

