
 
 

 
                                                             

 
 

                        TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

EXPLOSÃO DE BOLHAS COLORIDAS 

Separe os seguintes materiais para fazer essa atividade com seu filho:  

• 1 copo 

• água  

• um pouco de óleo vegetal 

• corante de alimentos ou tinta 

guache ou de pintura a dedo 

Despeje a água no copo, coloque o óleo e deixe que ele descanse, desfazendo as bolhas. 

Peça para que a criança pingue gotas do corante ou da tinta na solução de água e óleo. No 

primeiro momento, o corante formará bolhas presas na faixa de óleo no copo, mas 

lentamente estas bolhas (que são mais densas) irão atravessar a camada de óleo e quando 

tocam na água estouram, formando fitas coloridas rodopiantes. É muito legal de ver. 

 

 

     

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: Berçário 2 A 

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.  



 
 

 
                                                             

 

 

                               TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

MASSAS SENSORIAIS 

Para esta atividade vocês  precisar de um saco plástico, tinta guache 

de várias cores diluídas em um pouco de água e massas de macarrão. A 

criança ajudará na pintura. Para isso, coloque as massas em um pote e com 

a ajuda de um pincel, deixe que ela pinte. 

Em cima de um saco plástico, separe bem e deixe secar. Depois que as massas 

estiverem prontas, deixar a criança livre para explorar, brincar, construir, ouvir os sons e usar 

a sua imaginação. 

Em seguida, utilizando uma forma de gelo e um pegador de massa (obs.: - pode 

substituir o pegador de massas por um pregador de roupas), pedir para que a criança coloque 

as massas dentro da forminha de gelo, você pode solicitar que ela separe por cor ou formas. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/10/2020 SEMANA: 08 

PROFESSORES:  Ana, Dinair, Ivanilde, Maria do Carmo, Miriam e Vanessa TURMA: Berçário 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. 



 
 

 
                                                             

 

 

                              TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

Estratégia de aprendizagem: 

ESCRAVOS DE JÓ 

A brincadeira pode ser feita de duas maneiras. Separem dois copos 

para a brincadeira ou se preferirem poderão desenhar um quadrado no chão 

dividi-lo em quatro partes iguais (conforme mostra a imagem). Coloquem a 

música ou até mesmo poderão cantar a música Escravos de Jó. Agora é só começar e 

quando falarem: Escravos de Jó jogavam caxangá os participantes vão passando o copo um 

para o outro do lado direito ou até mesmo pulando de um lado para o outro conforme 

sugestão dos links abaixo: 

Tira (cada participante levanta o copo que está em suas mãos.) 

Põe (colocam o copo novamente na mesa)  

Deixa ficar (apontam com o dedo para o copo na mesa) 

Guerreiros com guerreiros (voltam a passar o copo para a direita)  

Fazem zigue (colocam o copo na frente do jogador à esquerda, mas não soltam) 

Zá (colocam o copo a frente do jogador à direita novamente).  

 

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

 
Link de acesso: https://youtu.be/_LMQ2jEyOIo 

Link de acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=l1uCU7HiwpQ 

 

 

 

 

 

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

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

TURMA:  Berçário 2 C 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para 
acompanhar diversos ritmos de músicas. 

https://youtu.be/_LMQ2jEyOIo
https://www.youtube.com/watch?v=l1uCU7HiwpQ


 
 

 
                                                             

 

 

                  TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

 Estratégia de Aprendizagem: 

VAMOS FAZER UM VULCÃO 

     Materiais: 

• massinha de modelar ou 

papel machê (massa feita 

com papel molhado e cola) 

• garrafa PET do tamanho que 

você quer o seu vulcão, 

• água morna,  

• 2 colheres de sopa de 

bicarbonato de sódio,  

• 6 gotas de detergente,  

• corante vermelho (opcional)  

• vinagre. 

  

Com a criança ao lado observando, corte o bico da garrafa PET.  Deixe a criança 

encher até a metade com a água morna. Após, auxilie-a a colocar e misturar as gotas de 

detergente, o bicarbonato e o corante.  

Ao redor de toda a garrafa e até o topo utilizaremos a massinha de modelar para 

fazermos um modelo cônico do vulcão. Agora que tudo está pronto, despejem um pouco de 

vinagre dentro da boca do vulcão para que a "lava" comece a jorrar. 

Dica: Para que não haja muita bagunça, poderão colocar o vulcão dentro de um 

recipiente como uma caixa de papelão ou um pote maior. 

Registre essa experiência e nos envie. Boas descobertas! 

 

 

 

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


