
 
 

 
                                                             

 
 

                           TEMA:PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Antes de iniciar a atividade, o responsável deverá colocar areia em 

uma caixa de papel ou em uma bacia. Em seguida convidará a criança para 

brincar com a areia, alisando, pressionando, cavando e escondendo 

brinquedos. No decorrer da brincadeira faça vários movimentos na areia, mostrando diversas 

possibilidades para brincar. E importante observar os movimentos que a criança faz e como 

ela se expressa ao ter contato com a areia. Se possível, fazer registros durante a atividade 

e postar no Facebook Valberto Fusari /Pais. 

https://images.app.goo.gl/Gd55RMcm38drn5fi8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:20/10/2020 SEMANA: 8 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e 
interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

https://images.app.goo.gl/Gd55RMcm38drn5fi8


 
 

 
                                                             

 

 

                     TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Materiais:  

• uma bexiga  

• Uma tirinha retirada de uma sacola plástica 

 

Junto com a criança pegue  uma bexiga e uma tirinha retirada de uma sacola plástica. 

Encha a bexiga e passe no cabelo da criança , fazendo o mesmo com a tirinha plástica. Peça 

para a criança segurar a bexiga e colocar a tirinha  em cima. Nessa experiência a tirinha 

flutuará  

Verificar o procedimento no video!  

https://youtu.be/r51UwJikMz8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/10/2020 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. 

https://youtu.be/r51UwJikMz8


 
 

 
                                                             

 

 

                        TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

TRABALHAR A COORDENAÇÃO MOTORA 

Em um ambiente tranquilo separe algumas bexigas, junto com a criança 

pegue uma garrafa pet e encha com um terço de vinagre e coloque de duas a 

três colheres de bicarbonato de sódio. Pegue a bexiga e a encaixe na boca da garrafa. Peça 

a criança que faça movimentos de pressão (apertar) para encher a bexiga. Amarre-a e diga 

para a criança esfregá-la em um tecido sintético que o responsável deve providenciar. Diga 

alea que algo muito legal vai acontecer, pois após, ela irá voar até teto. Esse experimento é 

gás hélio caseiro.  

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/10/2020 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: 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: 

Sugerimos aos responsáveis que, juntamente com a criança participem 

desta atividade congelante. Primeiramente vamos separar alguns brinquedos 

como bichinhos ou insetos de plásticos, ou qualquer outro objeto que queira 

congelar. Após a escolha dos objetos, separe potinhos retangulares, de 

preferência, os transparentes. É importante que a criança participe da atividade auxiliando 

no que for necessário. Coloque os objetos que serão congelados dentro do recipiente e 

adicione água até mais ou menos à metade, leve ao freezer e espere até congelar. O ideal 

é que os objetos sejam congelados em etapas para formar camadas e não subir todos para 

superfície. Depois de congelados, separe um outro recipiente com um pouco de água, retire 

o bloco de gelo e coloque no recipiente para criança ver essa experiência congelante. Agora 

é hora de a criança resgatar os objetos congelados utilizando bisnaguinhas ou garrafinhas 

com água morna para derreter o gelo.  

Certifique-se da temperatura da água para evitar queimaduras, ou se preferir, a criança 

poderá também utilizar martelinho de brinquedo para fazer escavação no gelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 20/10/2020 SEMANA: 8 

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

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

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



 
 

 
                                                             

 

 

                     TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  
 

Pegue um prato e encha-o com água e cerca de três pitadas de 

orégano. Pegue o detergente e coloque no dedo do seu filho(a). Peça para 

a criança colocar o dedo (com detergente) no prato. De forma quase que 

mágica, os pedaços de orégano fogem da mão ensaboada! Essa é uma 

forma lúdica de ensinar aos seus pequenos sobre a importância de sempre lavar as mãos, 

principalmente neste momento em que estamos lutando contra a Covid-19! 

Por que isso acontece? É que as moléculas da água se atraem causando uma tensão 

superficial. O Detergente consegue romper essa tensão, dessa forma as moléculas que 

estão mais distantes do detergente se atraem mais do que as que estão no centro e o 

resultado é o orégano caminhando junto com a água. Legal, não é? 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/10/2020 SEMANA: 8 
PROFESSORES:  Francisca, Jahine, Maria de Lourdes, Roberta, Selma e 
Vanusa 

TURMA:  Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 


