
 
 

 
                                                             

 

 

TEMA:PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

O responsável deverá selecionar pedaços ou troncos de madeiras, 

folhas, galhos, cascas, pedras de diferentes tipos, formatos e tamanhos, mas 

que sejam seguros para que não possam ser engolidos. E em seguida, colocar 

todos os materiais higienizados em cima de um pano ou lençol no chão. Incentive a criança 

a explorar, tocar e sentir as texturas. Essa forma de brincadeira se cama Brincadeira 

Heurística. Para que o brincar heurístico aconteça, é necessário um espaço tranquilo e livre 

de interferências. Se possível, registre o momento através de fotos e vídeos e postar no 

Facebook Valberto Fusari/ Pais. 

https://images.app.goo.gl/w7fPfUkZXzeSpzoM9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA:22/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSORES; Adriana, Célia, Helena, Irani, Maria e Viviane.  TURMA:  Berçário 1 A 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 

https://images.app.goo.gl/w7fPfUkZXzeSpzoM9


 
 

 
                                                             

 

 

                     TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Nessa atividade será utilizado os seguintes materiais: 

• água 

• orégano 

• detergente  

• um prato. 

Como fazer? Coloque a água no prato. Cubra toda a água com o orégano. Em 

seguida, molhar o dedo da criança no detergente e fale para ela  colocar no prato e vocês 

verão o que vai acontecer. 

https://youtu.be/D2fONLvKE88. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSORES: Delzi, Francisca, Luci Ana, Miriam, Rosangela, Valcicleide 
e Valdineia 

TURMA: Berçario 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, Tempo, Quantidade, Relações e Transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar relações de causa e efeito, Transbordar, Tingir, misturar, 
mover, remover, etc na interação com o mundo físico. 

https://youtu.be/D2fONLvKE88


 
 

 
                                                             

 

 

                   TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

Pegue uma travessa de vidro e coloque água, pegue duas folhas de 

papel toalha ou guardanapo e na frente faça um desenho incompleto com 

canetinha preta e na parte de baixo faça um desenho igual completo, jogue 

o desenho na água e ele aparecerá por completo, as crianças irão gostar desse experimento 

do desenho mágico. 

https://youtu.be/4eZX0I3mQlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2020 SEMANA: 8 
PROFESSORES: Antônia Goreti, Cássia, Elisete, Juliana, Kelly, Marisa, Sarah. TURMA: Berçário 1 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando 
instrumentos riscantes e tintas. 

https://youtu.be/4eZX0I3mQlo


 
 

 
                                                             

 

 

                  TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

     Estratégia de Aprendizagem: 

Os pais ou responsável irão separar vários rolinhos de papel higiênico e um 

pedaço de barbante ou que tiverem disponível em casa. Como sugestão irão 

pintar os rolinhos com tinta guache com as cores que tiverem disponíveis.  

Com o auxílio do responsável a criança irá colocar o pedaço de barbante 

dentro do rolinho de papel higiênico, amarrar no final e depois deixar a criança a vontade 

para executar a atividade até que se forme um colar ou até mesmo uma cobra. 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Ana Paula, Elaine, Najara, Talita, Tereza e Vanderlânia.  TURMA: Berçário 1 D  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 



 
 

 
                                                             

 

       

                          TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

   

Materiais: 

• 1 prato raso grande  

• Leite 

• Corante de alimento 

• Detergente de cozinha 

• Cotonete 

 

Coloque um pouco de leite no prato e pingue gotas de corante de alimento, deixando uma 

cor bem longe da outra. Faça com três cores para ficar bem colorida. 

Dê um cotonete para seu filho(a) e peça para mergulhar uma das pontas do algodão em um 

pouco de detergente. Coloque o cotonete bem na vertical no prato em cima da tinta e 

divirtam-se com a mistura linda que as tintas farão.      

  

       
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSORES:  Francisca, Jahine, Maria de Lourdes, Roberta, Selma e 
Vanusa 

TURMA:  Berçário 1 E 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, 
mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. 


