
 
 

 
                                                             

 
 

                        TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Providenciar para a criança, caixas de papelão de vários tamanhos, entre 

outros objetos, que tiver disponíveis como por exemplo: (boneca, potes e etc.).  

Deixe a criança brincar, fazendo suas próprias criações, colocando e tirando 

objetos da caixa e brincando livremente. observar a mesma, como irá dividir 

os espaços, empilhar as caixas etc., usando a sua imaginação (faz de conta), através do 

experimento. Compartilhe conosco!      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, 
acima, abaixo, entre e do lado) E temporais (antes, durante e depois).          



 
 

 
                                                             

 

 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

CONFECCIONAR UM CHUVEIRO   

          Nesta atividade a criança vai explorar os elementos da natureza: a água 
e o ar que são elementos essenciais para a nossa sobrevivência. Nosso tema 
irá nos levar ao "Planeta Experiências" e vamos aprender sobre a pressão do 

ar. Para isso iremos confeccionar um chuveiro pet. 
           Materiais:  

• garrafa de plástico com tampa de rosca 

• prego 

• água  

• uma bacia ou qualquer objeto disponível. 
           O adulto responsável deverá furar a base da garrafa com o prego. Em seguida, dê a 
criança e peça que ela coloque dentro da bacia com água. Diga para ela ir colocando a água 
dentro da garrafa e feche assim como na imagem. Segure a garrafa pela boca sem apertá-
la e a levante. 
            Deixe a criança experimentar e perceber que mesmo com a garrafa furada, enquanto 
estiver tampada, a água não cai. Se abrir, a água começa a cair; se fechar, a água para. 
Compartilhem conosco no grupo da escola no Facebook: 
 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO:  DATA: 20/10 /2020 SEMANA: 8 

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

TURMA: MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, Tempo, Quantidade, Relações e Transformações.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos 
naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 



 
 

 
                                                             

 

                           

                          TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Material :  

• Fita adesiva 

• rolinho de papel higiênico vazio 

• 2 pratos descartáveis 

• 2 prendedores de roupas 

Faça como no vídeo e na figura abaixo. Com a fita adesiva delimite dois campos. Fixe os 

prendedores de roupas nos pratos descartáveis conforme o vídeo. Em seguida, coloque o 

rolo de papel higiênico sobre uma das linhas e incentive a criança a abanar para que o rolinho 

atravesse o campo. Enquanto isso, você deve fazer o mesmo, não deixando o rolinho 

ultrapassar a sua linha.  

https://pin.it/6XlOb24 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Cristiane, Eliane , Alexandre e 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://pin.it/6XlOb24

