
 
 

 
                                                             

 
 

                              TEMA:PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

 

Antes de iniciar a atividade o responsável deverá escolher um espaço 

em sua casa e assista com a criança ao vídeo da galinha pintadinha “fui morar 

numa casinha”. E em quanto assistem, dance imitando os gestos dos 

personagens da música com a criança. Se possível no decorrer da atividade fazer registros 

através de fotos ou vídeos e postar no Facebook Valberto Fusari/ Pais. 

https://youtu.be/tZS-1SCqVqM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA:23/10/2020 SEMANA: 8 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

https://youtu.be/tZS-1SCqVqM


 
 

 
                                                             

 

 

                                  TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O adulto irá encher um saco plástico com água e fechar. Auxilie a 

criança no preparo da experiência,. Segure o saco com uma das mãos e, com 

a outra, ajude a criança enfiar a ponta do lápis no plástico. Empurre o lápis 

até atravessar as duas paredes do saco plástico,  conforme a figura. Quer que 

a criança vá  além?  Use outros lápis para ela atravessar o saco plástico com água. Como é 

que pode a água não vazar? 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Delzi, Francisca, Luci Ana, Miriam, Rosângela, Valcicleide 
e Valdinéia. 

TURMA: Berçário 1 B 

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. 



 
 

 
                                                             

 

 

                              TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

  Leve a criança em um ambiente escuro da casa. Pegue um copo com 

água, um espelho de mão e uma lanterna que pode ser a do celular. Junto 

com a criança, coloque copo de água em cima da mesa ou de algo que o 

apoie e coloque o espelho. Peça para a criança segurar a lanterna na direção 

da água. Sabe o que acontecerá? Com a luz da lanterna refletida na água ao tocar no espelho 

formará um lindo arco-íris. Deixe a criança falar quais cores está vendo. 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 23/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSORES: Antônia Goreti, Cássia, Elisete, Juliana, Kelly, Marisa, 
Sarah. 

TURMA: Berçário 1 C 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manipular experimentar e explorar o espaço por meio de 
experiências de deslocamento de si e dos objetos. 



 
 

 
                                                             

 

 

                                   TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

A mamãe ou o responsável pelo pequeno irá confeccionar o primeiro 

violão junto com ele. Para isso, irá precisar de uma caixa de sapato, elásticos 

e tesoura. 

        Faça um recorte na tampa da caixa em formato circular e vá colocando 

os elásticos um a um dando voltas ao redor da caixa, formando assim, as cordinhas do violão 

bem esticadas. 

Agora é só se divertirem, estimulando o pequeno a tocar, extraindo o som e cantando 

junto com ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 23 /10/2020 SEMANA: 8 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 



 
 

 
                                                             

 

 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

      Estratégia de Aprendizagem: 

       

Materiais: 

• Papel filme, 

• tigela 

• chocolate granulado ou arroz. 

       Abra o papel filme sobre a tigela, cobrindo toda a sua parte de cima. Sobre o filme, 

coloque o chocolate granulado, ou arroz. Peça para seu filho(a) aproximar o rosto da tigela 

(pode encostar a boca no plástico) e começar a falar ou cantar. Você vai ver que os 

confeitos/arroz se mexem em cima do papel filme mesmo que ninguém toque neles.  

O que está acontecendo? 

O movimento acontece pois os confeitos/arroz estão sentindo os efeitos das ondas 

sonoras emitidas por você. Essas vibrações são transportadas pelo ar e fazem o 

granulado/arroz “dançar” sobre a superfície.  

  
       
 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 23/10/2020 SEMANA: 8 

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

TURMA:  Berçário 1 E 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do 
ambiente. 


