
 
 

 
                                                             

 
 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

AREIA MOVEDIÇA

Materiais: 

 

• 500g. de amido de milho; 

• 200ml de água; 

 

 

 

• Corante alimentício (opcional) 

• Vasilha ou panela grande 

• 1 colher. 

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=c3Y6jN8q79k 

 

Depois, coloque o amido de milho na vasilha. Adicione água (se quiser coloque o 

corante) e mexa com uma colher. Continue mexendo até que a “areia movediça” fique 

parecendo liquido quando mexer devagar.  

Nessa experiência a criança poderá observar o liquido ao colocar a mão e ao dar 

“soquinhos” virar solido. É um a experiência muito divertida. Pode-se incluir brinquedos para 

que a “areia movediça” puxe o objeto para baixo, parecendo uma areia movediça de verdade. 

Converse e pergunte o que ela está sentindo ao colocar as mãos, sobre a textura, se esta 

mole ou duro. Não esqueça de compartilhar conosco no facebook. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 19/10/2020 SEMANA: 8 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=c3Y6jN8q79k


 
 

 
                                                             

                        

 

                        TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: DESCOBRINDO AS CORES 
 
Vocês deverão assistir o vídeo sugerido no link sozinhos para entenderem 

como fazer a atividade que será surpresa para a criança. 

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

 

Depois faça a brincadeira com a criança colocando um pouco de tinta de cores 

diferentes nas mãos dela e peça que esfregue uma mão na outra, para que faça a mistura e 

assim, com este movimento, outra cor surgirá. (utilizem as cores disponíveis que tiverem em 

casa, não é necessário ser as mesmas do vídeo) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO:  DATA: 19/10 /2020 SEMANA: 8 

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

TURMA: MATERNAL 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=zwFEd_QqT_Q&feature=youtu.be


 
 

 
                                                             

 

 

                            TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Vamos contar? Nessa atividade as crianças contarão os objetos e os 

colocarão sobre eles o número correspondente. Para isso, precisarão de: 

• um pedaço de papelão de 30 por 30 cm 

• caneta para escrever os números 

• grãos 

• folhas 

• conchas 

• tampinhas de garrafa 

• folhas de cortiça 

• pedras pequenas, etc.  

Escreva no papelão os números de 1 a 5 e trace 

colunas. Depois auxiliem as crianças a contarem os 

objetos e colocarem sobre a coluna do número 

correspondente. Vocês também poderão usar galhos e 

folhas. colocando o número de folhas no galho e coloque 

sobre o número correspondente. Depois tire fotos e nos 

envie. Aguardamos o seu retorno! 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 19/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSORES: Cristiana, Eliane, Alexandre e Vanessa TURMA: Maternal C 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc., em contextos 
diversos. 


