
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 17 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do 
Carmo, Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana, 
Eliane, Milene e Sarah. 

 
Data: 01/07/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

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

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Hoje é dia de experiência!!!! 

Materiais: Amido de milho; Água, Corante (opcional).  

Como fazer: O experimento pode ser feito vasilha de vidro ou plástico recomenda-se manter a 

proporção de 3 copos de amido de milho para 1 copo de água. Se quiser, adicione algumas gotas 

de corante para deixar o líquido colorido, proporcionando ainda mais diversão. 

Dica: Se possível convide a criança para participar do modo de preparo. 

  

Com ajuda dos pais e/ou responsáveis vocês desenvolverão a experiência da areia movediça é um 

experimento muito simples, que pode funcionar em escalas muito diferentes. Pode fazê-lo dentro 

de um pote de cereal ou dentro de uma bacia, o interessante é o seguinte: quando a criança coloca 

os dedos (ou qualquer objeto) devagar no líquido, afunda até a base do pote. Mas, se bater os 

dedos bem rápido na superfície, ela fica dura, como se fosse um chão. Um experimento muito 

simples que instiga muitas perguntas nas crianças, além de proporcionar uma experiência sensorial 

diferente. 
Segue o link do vídeo para nortear a nossa experiência: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3BLa0dRXfdo 

 

 
 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

https://www.youtube.com/watch?v=3BLa0dRXfdo


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 17 

Professores: Carolina Q., Reinaldo, Gilmar, Silvia, 

Caroline F., Elaine, Eliana e Ilma. 

 

Data: 01/07/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

Nossa brincadeira de hoje, propicia o desenvolvimento da atenção, concentração, coordenação motora, 

equilíbrio e noção espacial. 

Estratégia de aprendizagem:  

Bola no lençol 

Materiais necessários: um lençol ou pano, balões (bexiga) ou bola leve. 

Nesta brincadeira, iremos precisar de dois ou mais participantes. Orientar cada participante a 

segurar, cada um em uma ponta do lençol. Colocar os balões ou a bola leve no lençol e iniciar a 

brincadeira movimentando o lençol, jogando os balões para cima, juntos, vocês jogam a bexiga 

para o alto usando somente o lençol e não pode deixá-la cair no chão.  

Outra alternativa é, com a bexiga no meio do lençol, canta-se uma parlenda (Minha mãe 

mandou, adoleta, lá em cima do piando, hoje é domingo). Enquanto canta-se a música, as pessoas 

vão sacodindo o lençol sem parar. Quando acabar a música, todos se abaixam e num impulso 

levantam e jogam a bexiga para o alto com o lençol. 

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou 

relatando como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 

http://www.tempojunto.com/2014/11/26/musica-mes-juan-paco-e-o-ratinho-tititita/
http://www.tempojunto.com/2015/05/15/30-brincadeiras-simples/

