
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 13 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata, 
Tereza, Francisca, Najara, Rosangela, Dinair, 
Goreti, Mirian.  

 
Data: 02/06/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMA:  FAZENDO ARTE  

 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje vamos realizar muitas descobertas com nossos pequenos? Você vai precisar de potes 

transparentes de vários tamanhos e formas, corante para colorir a água (gelatina ou suco em pó 

colorido ou água da beterraba), utensílios de cozinha (colher de pau, colher de plástico, copo 

plástico, concha, esponja etc.) e água.  

Escolha na casa o espaço em que a atividade possa acontecer: quintal, a varanda, lavanderia, 

banheiro ou outros espaços abertos são excelentes, pois poderá cair água no chão. Prepare a água 

colorida misturando água com o corante das cores que escolher e reserve. Junto com a criança 

coloque os potes próximos um do outro no local de sua escolha. Coloque dentro deles a água 

colorida sem encher e deixe alguns potes vazios. Entregue os utensílios de cozinha para que a 

criança possa brincar de transferir o líquido de um pote para o outro com ajuda das colheres, 

concha, copos, esponja etc. Esse será seu divertidíssimo desafio.  

Além disso, mesmo que sua criança, ainda, não saiba discriminar as cores ela poderá se encantar 

com a mistura de cores ao transformá-las em uma nova cor. É importe ir nomeando as cores 

durante o desenvolvimento da atividade. 

DICA: Antes de pedir para a criança utilizar o utensílio para transferir o liquido de um recipiente 

para o outro, demonstre para ela como faz. 

 
 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade.    

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 13 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane,                                                                     
Juliana Fortunato, Irani e Vanuza / Cristiane Narcisio, 
Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e Valdinéia. 

Data: 02/06/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: CORES PRIMÁRIAS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Atividade: Atividade a mágica das cores. 

Para realizar essa atividade o responsável irá escolher um local espaçoso da casa e vai 

providenciar garrafa pet transparente com tampa ou pote transparente com tampa, água, tinta ou 

corante azul. Coloque um pouco de tinta guache na tampa do potinho ou na tampa da garrafa e 

reserve. Adicione água na garrafa ou no pote, tampe a garrafa ou o pote, feche bem e peça para a 

criança balançar a garrafa ou o pote e assim vai ver a mágica da cor acontecer. 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade.    

 


