
 
 

 
                                                             

 
 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

PLANTIO DO FEIJÃO 

        Separe os materiais, mostre para a criança, perguntando o nome de cada 

um, explique para criança o que irão fazer. 

         Procedimento: Basta umedecer o algodão com água, colocar dentro do copo e o feijão 

sobre o algodão. Pode ser colocado três grãos de feijões, pois nem todos podem nascer.  

        Cuidados básicos: levar o copo com o feijão para um lugar iluminado e cuidar para que 

o algodão não fique seco, pronto em 3 dias as raízes começarão a nascer. 

 

                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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: Compartilhar com outras crianças, situações de cuidado de plantas 
e animais nos espaços da instituição e fora dela.  



 
 

 
                                                             

 

 

                         TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Para começar a atividade assista o vídeo “DESAFIO DAS CORES” onde, 

as crianças vão aprender cores Primárias e secundárias. 

https://youtu.be/hKar1nxESpo 

Em seguida, realize com as crianças a experiência proposta no vídeo. Você vai 

precisar de: 

• 7 copos descartáveis  

• Corante alimentício nas cores azul, amarelo e vermelho.  

• Papel toalha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 20/10/2020 SEMANA: 08 

PROFESSORES: : Ana Lécia ,Dinair, ivanilde , maria do Carmo, Miriam , 
Vanessa. 

TURMA: Berçário 2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço tempo, quantidade, relações e transformações.  
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos, considerando atributos (tamanho, peso, cor, formas).etc. 

https://youtu.be/hKar1nxESpo


 
 

 
                                                             

 

 

                TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

MASSINHA MALUCA COM AMIDO DE MILHO 

Materiais: 

• 1 bacia 

• água  

• amido de milho  

  O responsável escolherá um lugar confortável na sua casa para que, junto com seu 

filho  possa (a) acessar o link abaixo e assistir o vídeo do “Mundo Bita Massinha”. Após, 

acesse o link do passo a passo para a realização de uma experiência muito legal! “Massinha 

maluca”. Convide a criança a colocar os materiais na bacia, ajude-o a misturar, deixe a 

criança sentir a textura e observar o que acontece quando a massa é manuseada.  

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

Mundo  Bita: https://youtu.be/JTJfJ0jWQGo 

Passo a passo experiência: https://youtu.be/p0PWh17lVTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/10/2020 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:  Utilizar materiais variados: com possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais. 

https://youtu.be/JTJfJ0jWQGo
https://youtu.be/p0PWh17lVTE


 
 

 
                                                             

 

 

                       TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Com ajuda dos pais ou responsáveis a criança irá realizar uma experiência 

bem divertida com sal e óleo. O óleo "flutua" na água porque uma gota de óleo 

ele é mais leve que uma gota de água do mesmo tamanho. Apesar de tanto o 

óleo quanto a água serem líquidos, eles são chamados pelos químicos de 

imiscíveis. Essa é uma palavra chique que quer dizer que eles não se misturam. 

O sal é mais pesado que a água e quando a criança colocar o sal no óleo, ele vai 

afundar, indo para o fundo da mistura, carregando uma gota de óleo com ele. Na água, o sal 

começa a se dissolver. Quando ele dissolve, o sal libera o óleo que volta para o topo da 

água.  

Materiais: 1 copo de água, óleo,4 gotas de corante alimentar e sal. 

Encha um copo transparente com 3/4 de água e 1/4 de óleo. Espere se formar uma 

camada espessa de óleo na superfície e depois adicione 4 gotas de corante. Quando você 

despejar o sal no copo, irá ver algo inesquecível.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Y8Rv5o0VxpA 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/10/2020 SEMANA: 8 
PROFESSORES: Ana, Ellen, Juliana, Milene, Rebecca, Maria TURMA:  Berçário 2 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Eu, outro e nós. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade 
para enfrentar dificuldades e desafios 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8Rv5o0VxpA

