
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

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

PROFESSOR: Alaíde, Alessandra, Alexandra, Elisângela, Maria Ines e Renata TURMA: 
MAT A/B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET04) 

Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e 

temporais (antes, durante e depois). 

 

 Que a criança observe, explore os materiais, descreva os acontecimentos e utilize os 

conceitos de antes durante e depois. 

 

 

 

ATIVIDADE 5 

6ª FEIRA 

ESPUMA MALUCA, EXPERIMENTO CIENTÍFICO 



DESENVOLVIMENTO 

Na atividade de hoje, você irá proporcionar ao seu pequeno (a) uma descoberta através de uma 

experiência encantadora. 

Assista o vídeo através do YOUTUBE no link abaixo, “sem a criança” separe os materiais que serão 

utilizados e favoreça um momento de descoberta. 

É imprescindível que a criança explore o material durante a experiência a função do adulto será 

auxiliar e favorecer o momento de descobertas. 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=oFl2r7tWnRM 

 

 

Duração: 20 minutos 

Recursos: Tv, tablet ou celular com acesso à internet, copo, colher, corante, bicabornato de sódio, 

vinagre detergente de louça e vinagre 

 
 
 

Como fazer 

 Colocar o vinagre dentro do copo, acrescente o corante de sua preferência, com um palito 

mexa bem; 

 Coloque o sabão e mexa novamente; 

 E por último, acrescente uma colher de bicarbonato de sódio com cuidado; 

 Pronto a espuma vai surgir. 

Após o experimento pergunte para a criança o que ele (a) achou da atividade, peça para 

que ele (a) descreva a descoberta. 

 
 
 
 
 
 
 

 Tenha uma Boa experiência! E não esqueça de fazer as devolutivas nos canais da nossa escola,  

 WhatsApp e Classroom. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oFl2r7tWnRM


ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

POJETO MUSICALIZAR PARA INTEGRAR 

 
TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças 

da mesma faixa etária e adultos e (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

 
 ONDAS SONORAS 

 

 

 https://youtu.be/a2rwiDQEraI?t=25 

https://youtu.be/a2rwiDQEraI?t=25

