
 
 

 
                                                             

 
 

                        TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

CORRIDA COM ROLINHO DE PAPEL:   

    

 Os pais escolherão um lugar da casa para a atividade junto com a criança. 

Em primeiro lugar, assista ao vídeo o passo a passo, acessando o link abaixo.  

Para a corrida de papel você precisará de:  

• dois rolos de papel higiênico (sem papel) 

• cola 

• um rolo de papel higiênico. 

  Cole o papel higiênico no rolinho conforme o vídeo, deixe os no mesmo comprimento. 

Coloque um brinquedo para servir de marcação para cada jogador. A brincadeira consiste 

em enrolar e puxar o papel até chegar à marcação, vence quem chegar primeiro! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2zsWywu-NrI 

 

     

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/10/2020 SEMANA: 8 

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

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de 
si e nos jogos e brincadeiras.  

https://www.youtube.com/watch?v=2zsWywu-NrI


 
 

 
                                                             

 

 

                                 TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

MASSINHA DE SABONETE 

 Assista o vídeo no link abaixo junto com a criança. Em seguida, 

convide-a para preparar a massinha conforme a receita. 

 Deixe a criança manusear a massinha criando desenhos, bichinhos, frutas, etc. No 

formato que quiser. Use a imaginação. Após a brincadeira deixe que ela lave as mãos com 

a própria massinha. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBAZ0wY7Lmc&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/10/2020 SEMANA: 08 

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

TURMA: Berçario 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBAZ0wY7Lmc&feature=youtu.be


 
 

 
                                                             

 

                   

                                   TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

MILHO DANÇANTE 

Materiais:  

• 1 copo vazio para colocar 

os ingredientes 

• ½ copo de Água 

• ½ copo de vinagre 

• 2 colheres de milho de 

pipoca 

• 1 colher bicarbonato de 

sódio 

Acompanhado de seu filho(a), assistam aos links abaixo. Após, escolha um ambiente 

da casa para fazer a experiência. Separem os ingredientes a serem utilizados e com seu 

auxilio, peça a criança que despeje sobre o copo vazio os ingredientes um de cada vez, 

conforme a descrição: primeiro a água, depois o vinagre, o milho e por último o bicarbonato 

e observem o que acontece.   Após levante alguns questionamentos: O que aconteceu com 

o milho? Você gostou da atividade? O que mais gostou? Para descontrair, após a experiência 

é hora de dançar, acesse o vídeo “Palavra Cantada Pipoca”, fazendo movimentos corporais 

assim como no vídeo (bater as mãos, pular, etc.). 

Não esqueçam de nos enviar fotos e vídeo, contamos com vocês! 

 

Experiência: https://youtu.be/URr3Pt08j_0  ou https://youtu.be/cyi6mVH2TMk 

Palavra cantada: https://www.youtube.com/watch?v=IXg1Pyu5CA8 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 21/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSORES:  Elisabete, Kenia, Marlene, Juliana, Glauce, Rosely, 
Claudia e Cristiane. 

TURMA:  Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação e Corpo, gesto e movimento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou 
peças teatrais assistidos etc. 

https://youtu.be/URr3Pt08j_0
https://youtu.be/cyi6mVH2TMk
https://www.youtube.com/watch?v=IXg1Pyu5CA8


 
 

 
                                                             

 

 

                              TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Com ajuda dos pais ou responsáveis desenvolver experiência da areia 

movediça. É um experimento muito simples, que pode funcionar em escalas 

muito diferentes. Pode ser feito dentro de um pote de cereal, ou dentro de 

uma bacia. Interessante é o seguinte: quando a criança coloca os dedos (ou qualquer objeto) 

devagar no líquido, afunda até a base do pote. Mas, se bater os dedos bem rápido na 

superfície, ela fica dura, como se fosse um chão. Um experimento muito simples que instiga 

muitas perguntas nas crianças, além de proporcionar uma experiência sensorial diferente.  

Materiais: Amido de milho; Água, Corante (opcional). 

Como fazer: O experimento pode ser feito vasilha de vidro ou plástico recomenda-se 

manter a proporção de 3 copos de amido de milho para 1 copo de água. Se quiser, adicione 

algumas gotas de corante para deixar o líquido colorido, proporcionando ainda mais diversão. 

Segue o link do vídeo da experiência.  

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wGj--Hbuh4Q  

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 21/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSORES: Ana, Ellen, Juliana, Milene, Rebecca, Maria TURMA:  Berçário 2 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, outro, nós. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa 
etária e adultos. 

https://www.youtube.com/watch?v=wGj--Hbuh4Q

