
 
 

 
                                                             

 
 

                   TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:     

Expor materiais diversificados e iguais com tamanhos diferentes como: 

potes, talheres pedras, garrafas, tampas e outros recursos disponíveis. 

Solicitar, sem interferir diretamente na ação de criança, que ela pegue, por 

exemplo, a pedra mais pesada ou a mais leve, a maior e a menor, fazendo a 

mesma coisa com os outros “objetos” disponíveis. Em seguida, utilizar a mesma orientação, 

porém com os recursos misturados, como por exemplo: colocando uma pedra, um pote e 

fazer as mesmas perguntas anteriores. Podem utilizar outras abordagens como: qual o mais 

alto/baixo, mais liso e mais grosso/fino. Após, deixe a criança brincar livremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSORES: Reinaldo, Eliana, Elaine, Carol, Gilmar, Mirian e Silvia TURMA: Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 
forma etc.). 



 
 

 
                                                             

 

 

                   TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:   

Essa atividade consiste em uma experiência de fácil preparo, mas que 

encanta as crianças. 

Assista com a sua criança o vídeo sugerido e depois é só seguir o passo a 

passo conforme consta nele. 

https://youtu.be/_WG7vEdVlUo 

 

Para prepará-la o adulto precisará colocar num recipiente alto, (não precisa ser muito 

grande) a água, o óleo e em seguida, ir colocando o sal em pequenas porções. 

Permitam que a criança participe, colocando o sal e observando as reações. 

Caso tenham em casa, corante ou tinta guache, poderão misturar uma pequena 

quantidade na água, (antes de colocar o óleo), para colorir, fica bem legal. 

 

Não se esqueçam de registrar o momento por meio de fotos e ou vídeos e compartilhar 

conosco no Facebook: 

 

https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSORES: Renata Carvalho, Fabiana Marques, Ilma Galdino e 
Fabiana Oliveira 

TURMA: MATERNAL B 

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

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

https://youtu.be/_WG7vEdVlUo
https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share


 
 

 
                                                             

 

 

                        TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

VAMOS BRINCAR DE ADIVINHAR?  

Vocês farão com a criança uma brincadeira sensorial. Para isso, 

precisarão ter uma caixa média ou grande de papelão e vários objetos como: 

Pedras, conchas, rolhas de cortiça, folhas, pedaços de madeira, pedaços de 

tecidos, tampinhas, bolas de algodão, etc.  

Coloque os objetos dentro da caixa. Em seguida, coloque uma venda nos olhos da 

criança. Ela irá segurar um objeto por vez e vocês irão fazer perguntas como: é liso, é áspero, 

é mole, é duro, é macio, etc. Depois, no final, pergunte que objeto ela está segurando. É uma 

brincadeira divertida que toda a família pode participar! Boa diversão! 
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