
 
 

 
                                                             

 

 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

BRINCADEIRA HEURÍSTICA 

Materiais:  

• panela de pressão, 

• concha 

• pedra (usadas em 

construções) 

• Panela (normal) 

• Escumadeira 

• Areia ou terra.  

• Vaso 

• galho de plantas. 

Como brincar: 

Os materiais deverão ser dispostos ao chão, espalhados. Sem intervir, observe se a 

criança relaciona um objeto ao outro e ficar atentos também ao que ela diz durante a 

brincadeira. Se ela vai colocar a concha na panela de pressão, se vai por terra e galho no 

vaso, se as tampas serão colocadas nas panelas certas. O resultado não importa! Nesta 

atividade não é permitido dizer a criança o que fazer. Se ela não relacionar corretamente os 

itens, tenha certeza que durante essa atividade, ela já criou suas possibilidades e teve um 

avanço cognitivo significativo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa 

etária e adultos.  



 
 

 
                                                             

 
 

                          TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ENCHER A LUVA 

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://www.facebook.com/835778953461187/videos/548402545961288 
 

Vocês deverão cortar uma garrafa pet de 2 litros ao meio, prender uma luva de látex ou 

uma bexiga na boca da garrafa, depois encher uma bacia com água e pedir para a criança 

mergulhar a garrafa na bacia.  

O ar que ficar preso na garrafa irá subir, fazendo com que a luva encha de ar, pois a 

água e o ar não ocupam o mesmo espaço.  

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

conosco no Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 23/10/2020 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: Identificar relações especiais (dentro, fora, em cima, embaixo, 
acima abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). 

https://www.facebook.com/835778953461187/videos/548402545961288


 
 

 
                                                             

 

        TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

VAMOS FAZER UM BILBOQUÊ? 

1. Corte a garrafa pet ao meio e cole fita adesiva na borda, para não 

machucar o dedo. 

2. Permita que a criança faça uma bolinha de papel amassado e depois 

passe fita adesiva em volta dela, para deixá-la firme. 

3. Prenda uma das pontas do barbante na bolinha e outra dentro da 

garrafa, se quiser deixar a criança enfeitar o bilboquê como o da 

imagem, também pode. 

4. Mostre para a criança o como se brinca jogando o bilboquê para cima, 

sem soltá-lo. 

5. Após, deixar a criança livremente, mas sempre compartilhando com os 

outros da família 

https://www.youtube.com/watch?v=gQC6LEhWQjg 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa 
etária e adultos. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQC6LEhWQjg

