
 
 

ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM II 
Nome do aluno:  Semana 18 
Professor: Data: 20/07/2021 Turma: Jardim I 
Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós; Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 

 

20/07/2021 TERÇA-FEIRA 

Lembrete aos responsáveis: 

    As atividades pedagógicas são importantes para que as crianças tenham uma rotina de 
estudos, e deverão ser realizadas com a presença de um responsável para que consigam 
desenvolvê-las com autonomia, necessitando apenas de leitura e uma breve explicação. 

    Em relação aos materiais, não há necessidade de compra, mas que sejam utilizados os que 
dispuserem em casa, usando a criatividade e o reaproveitamento. 

   É muito importante que após a aplicação das atividades os responsáveis enviem para os 
professores a devolutiva das atividades realizadas na semana, com um breve relato de como foi o 
momento da atividade. A criança se interessou? A criança teve dificuldades? 

   Lembrando, que as devolutivas deverão ser enviadas via Whatzapp para o grupo da sala de 
aula, por meio de foto, vídeo ou áudio. 

  

SEMANA DAS EXPERIÊNCIAS  

            Olá, esta semana vamos explorar um tema que levará nossos pequenos a um mundo de 
curiosidades, onde o aluno poderá aprender com esta aula a observar e compreender alguns 
fenômenos naturais que ocorrem em nosso cotidiano. 

FLUTUA OU AFUNDA  

            Nesta experiência podemos observar que a densidade determina a quantidade de matéria 
que está presente em um objeto.  
           Densidade maior: objeto mais pesado - afunda 
           Densidade menor: objeto mais leve - flutua 

 Materiais:  
- 1 recipiente grande cheio de água (bacia ou balde); 
- diversos objetos com diferentes tamanhos e pesos, como brinquedos, utensílios de 
casa e outros. 

 Coloque os objetos um a um dentro de um recipiente com água e verifique o resultado, 
se o objeto flutua ou afunda. Separe os objetos que afundam dos objetos que flutuam, 
pois no final da experiência, vamos contar quantos objetos flutuaram e quantos 
afundaram. 

 Agora, vamos contar quantos objetos flutuaram e quantos objetos afundaram. 



 
 

EXPERIÊNCIA PARA CRIANÇAS COM AMIDO DE MILHO   
 

           Agora vamos fazer mais uma experiência super simples, mas que deixa as crianças super 
felizes, você só vai precisar de amido de milho e água. 
 

 

 
 

 Assista ao vídeo da experiência para crianças com amido de milho 🌽 no link indicado: 
https://www.youtube.com/watch?v=p0pwh17lvte&t=46s  
 

 
 

 Após, em um recipiente coloque água e acrescente o amido de milho, a mistura ficará 
grossa, mas ainda líquida. Ache o ponto: nem muito mole, nem muito grossa. Tente fazer 
uma bolinha, como se estivesse enrolando um brigadeiro. 
 
 
Este fenômeno acontece, porque o líquido viscoso é difícil de se romper e o mesmo 
acontece com a água. 

 

 

 


