
 
                   

 Berçário II 

Sexta – Feira 

PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

UMA DESCOBERTA DIVERTIDA 

CURIOSIDADE SOBRE VISÃO 

Você sabia Discriminação visual é uma habilidade fundamental para a aprendizagem. As 

atividades de discriminação visual ajudam as crianças a identificar as diferenças pela visão e essa 
capacidade abre infinitas novas maneiras de compreender o mundo. Mas a verdadeira pérola do 
aperfeiçoamento dessa qualidade é a área Sensorial. Os materiais da educação sensorial são um 
importante aliado para aperfeiçoar esse sentido e devem ser trabalhados com as crianças a partir dos 
2 anos. Os materiais sensoriais e ajudam a trazer novos olhares para o material. Com eles, a criança 
pode colocar em prática a habilidade de graduar e discriminar os materiais pela sua forma, altura, 
largura e comprimento de maneira mais direcionada 
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BERÇÁRIO II 

 CAMPO DE EXPERIÊNCIA: (EI02ET02) OBSERVAR, RELATAR E DESCREVER INCIDENTES 

DO COTIDIANO E FENÔMENOS NATURAIS (LUZ SOLAR, VENTO, CHUVA ETC.). 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 
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Atividade: A criança realizará a experiência com auxílio do adulto. 

Separe previamente os materiais no local adequado e tranquilo. O 

responsável junto com a criança irá colocar água num frasco 

transparente e um pouco de detergente, mas não encha até a tampa, 

deixe um espaço vazio, logo após agite em movimentos circulares. 

Pronto, a criança observará um tornado se formar com a água. 

Converse com a criança e faça as seguintes  perguntas : Você gostou 

da experiência que fizemos  juntos? Você gostou do redemoinho que 

fez na água? 

OBJETIVO: Nessa atividade a criança, irá desenvolver coordenação 

motora, percepção visual e a linguagem oral ao expressar suas ideias. 

Recurso: Frasco transparente com tampa, detergente, água. 

Projeto musicalização: https://youtu.be/zcoM8PnfAnQ  

                Objetivo: (EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras 

crianças e adultos  
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