
 

                                                         

 

 

 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

O adulto providenciará latas de diferentes tamanhos ou potes de 

plástico, rolos de papel toalha, papel higiênico, funil, areia, garrafas 

plásticas, sacolas de mercado. Coloque num espaço fora de casa e numa 

brincadeira de faz de conta interaja com a crianças se divertindo, mostrando as diferenças 

entre os materiais, grande, pequeno, fora e dentro.       

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 16/10/2020 SEMANA: 7 

PROFESSORES:  Ana Clayde, Ana Belloni, Maria Aparecida, Luciana, 
Mariza e Maria de Lourdes 

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos. (textura, massa, tamanho).  



 

                                                         

 

  

 

              TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Para essa atividade a criança, com a ajuda de um adulto irá aprender 

como se faz a receita caseira de tinta comestível com iogurte natural: é só 

preparar os ingredientes da lista e seguir o passo a passo. Depois da receita 

pronta vamos fazer um lindo desenho de sua preferência e pintar com a tinta comestível 

utilizando os dedinhos das mãos e muita alegria. De preferência use pratos de plástico ou 

descartável como moldura. https://sentavemhistoria.files.wordpress.com/2015/07/tinta-

comentc3advel.jpg 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 16/10/2020 SEMANA: 7 

PROFESSORES: Ana Lécia , Dinair , Ivanilde, Maria do Carmo, Miriam  e 
Vanessa Aline. 

TURMA: Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gesto e movimento 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquiridas 
contidas para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 



 

                                                         

 

 

  

TEMA PLANETA DAS EXPERIÊNCIA  

 

Estratégia de aprendizagem:  

 AFUNDA OU FLUTUA 

Materiais: Bacia ou baldes com água e elementos de diferentes formas, 

pesos e cores (podendo ser frutas ou objetos como: bolas, plásticos, tampas, 

pedras, galhos, pequenos brinquedos e peças de jogos de encaixe de 

diferentes matérias) 

O responsável escolherá um lugar confortável em sua casa, para junto com seu filho (a) 

acessar o link abaixo e assistir o vídeo Show da Luna! Afunda ou flutua. Em seguida, 

apresente todos os materiais separados para a criança e estimule a nomear cada objeto, 

indagando sobre o que são e quais são suas características (leve, pesado, grande ou 

pequeno). Permita que a criança explore os objetos escolhidos em contato com a água, 

observando se eles afundam ou flutuam aos serem colocados dentro do recipiente com água. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 



 

                                                         

 

 

 

                                      TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: Materiais: Você vai precisar de papel crepom, tesoura 

e uma fita adesiva para colar o crepom na parede, deverá ter uma cola leve para 

não danificar a pintura no momento em que será retirado.  

Corte o papel crepom em tiras e forme uma espécie de teia à medida que 

for colocando as tiras no corredor. Coloque em alturas e posições diferentes para criar o 

efeito de obstáculos e desafie a criança a atravessar de um lado para outro no corredor, sem 

tocar nas fitas ou deixar que se soltem ou que rasguem. 

 Registre essa divertida brincadeira e nos envie. 

 

https://www..tempojunto.com/2014/05/06/transforme-seu-corredor-numa-pista-de-

obstáculo/ 
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NOME DO ALUNO: DATA: 16/10/2020 SEMANA: 7 

PROFESSORES: Ana Caetano, Ellen, Juliana Café, Maria José, Milene e 
Rebecca. 

TURMA: Berçário 2 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por noções como 
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc , ao se envolver em brincadeiras e atividades de 
diferentes naturezas. 

https://www..tempojunto.com/2014/05/06/transforme-seu-corredor-numa-pista-de-obstáculo/
https://www..tempojunto.com/2014/05/06/transforme-seu-corredor-numa-pista-de-obstáculo/

