
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 6 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 14/04/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.  
 

 

3ª Atividade da semana- Afunda ou Flutua 

 

Objetivo: Realizar essa brincadeira com a criança de afunda ou flutua é excelente para trabalhar 
causalidade (ligação entre causa e efeito), desenvolver o pensamento hipotético dedutivo dos 
pequenos. 

 

Como fazer: Vamos aprender na hora do banho!!!. Prepare o banho da criança, encha a 
banheira com água e separe alguns brinquedos de preferência dela. Acomode o bebê dentro da 
banheira e demonstre como será a brincadeira colocando um dos brinquedos na água e 
pressionando para baixo, em seguida solte para que suba e a criança perceba o que aconteceu. 
Faça mais uma vez e agora coloque um brinquedo que afunde, sempre reagindo com entusiasmo 
e palmas a cada brinquedo que afunda ou flutue. Coloque um brinquedo na mãozinha dela (e) e o 
auxilie para que possa também participar da brincadeira. Quando estiver colocando o objeto não 
se esqueça de perguntar para a criança “será que afunda ou flutua”. Monitore a criança em todo 
tempo e não a deixe sozinha. 

Site: www.papodemamaeamelia.com.br 

 

 

 

 

http://www.papodemamaeamelia.com.br/


 

 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Vera, 
Elizete e Roseli. 

Data: 14/04/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 
 

 

Tema: Planeta das Experiências l 

Atividade: Experimento com cores e espuma 

Esta atividade tem como objetivo proporcionar estímulos necessários para o desenvolvimento 
motor da criança, por meio de descobertas e experiências, despertando sua sensibilidade tátil com 
textura, conhecimento de cores, criatividade, concentração e imaginação. 
Para este experimento o adulto seguirá a receita fabricando a espuma, neste momento a criança 
apenas observará. Em seguida será disposto para a criança a espuma feita e entregue num espaço 
preparado, onde a criança possa se “sujar” e se molhar, sugerimos dentro da banheira de banho. 
Deixe a criança brincar e explorar, dizendo para ela o nome da cor da espuma feita. 

Receita: 

1 copo de 200ml de sabonete líquido infantil ou shampoo 

50ml de água 

5 a 10 gotas de corante alimentício. 

Como fazer: 

Na batedeira, coloque o sabonete líquido, o corante e vai adicionando a água aos poucos até a 
consistência desejada. Bata por 5 minutos e está pronta! 

Pode usar o fouet (batedor de bolo manual) que também funciona. Observe se a criança não é 
alérgica a corante alimentício antes de fazer a brincadeira e supervisione o momento de diversão 
para que a criança não coloque a espuma na boca. 

 

 

 

 

  


