
 
 

 
                                                             

 

 

                TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

TINTAS NATURAIS 

Materiais:  

• 25g de urucum, 

• 25g de pó de café 

• 25g de açafrão 

• 25g de terra  

• 4 copos para realizar as 

experiências, 

• 2 colheres de sopa de água e a 

mesma quantidade de cola 

branca para cada experiência 

• Pincel e papel 

Como brincar:  Apresentar a criança cada elemento. Deixe-a cheirar e manusear 

cada produto.  Na sequência, apresente as quantidades de cada elemento (urucum, água e 

cola). Peça para a criança adicionar em um copo, misturando e percebendo a cor e textura 

que se transformou. Realizar o processo também com o pó de café, açafrão e terra em outro 

copo. Ao final da experiência utilizar as tintas fazendo desenhos com pincel ou dedinho em 

uma folha de sulfite ou outro papel que tiver em casa. Divirta-se e compartilhe conosco esse 

momento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA:   21/10/20 SEMANA: 8 
PROFESSORES: Caroline, Elaine, Eliana, Gilmar, Mirian, Reinaldo e Silvia. TURMA: Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, tempos, quantidades e relações e transformações                          

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



 
 

 
                                                             

 

 

                    TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

FOLHA MÁGICA 

Materiais: 1 Folha sulfite ou mais; 1 vela branca (para escrever a mágica); 1 

pincel simples); tinta guache da cor escura e jornal ou plástico para forrar a 

mesa. 

1º. Passo – forre a mesa com jornal ou o plástico;  

2º. Passo – escreva a inicial (nome comum) ou as iniciais (nome composto) da letra 

do nome do seu filho, em letra de forma, passe umas 2 ou 3 vezes pra marcar bem a folha. 

(segredo, não conte a ele, mesmo que ele ou os irmãos percebam) e também marque um 

X, no canto superior da folha, avise a criança que é daquele lado que ela irá pintar (senão, 

não irá acontecer a mágica, entenderam?!) 

3º. Passo – peça que a criança pinte toda a superfície da folha, principalmente onde 

vocês escreveram a letra do nome delas, certo?!  

Não deixe a criança sozinha, pois não pode encharcar a folha de tinta, ok?!  

4º. Passo – conforme a tinta for secando, aparecerá a mágica que é a letra inicial do 

nome delas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVIRTAM-SE E NÃO SE ESQUEÇAM DE COMPARTILHAR CONOSCO, PELO WHATSAAP PAIS OU PELO FB/ ESCOLA 
VALBERTO FUSARI 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/10/2020 SEMANA: 8 
PROFESSORES:  Renata Carvalho, Fabiana Marques, Ilma Galdino e 
Fabiana Oliveira 

TURMA: MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita, para desenhar, 
traçar letras e outros sinais gráficos. 



 
 

 
                                                             

 

                        TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

        Estratégia de Aprendizagem:  

 CORRIDA COM ROLINHO DE PAPEL 

 Você vai precisar de: 

• dois rolos de papel higiênico, 

• cola 

• papel higiênico 

Cole o papel higiênico no rolinho, conforme a imagem e deixe-os no mesmo 

comprimento. Por fim, escolha dois brinquedos adequados, para que sejam os competidores 

da brincadeira. Auxilie seu filho (a); 

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

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/10/2020 SEMANA: 8 
PROFESSORES: Cristiana, Eliana, Alexandre, Vanessa    TURMA: Maternal C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar,rasgar,folhear,entre outros 

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

