
 

 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 24 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani.  Data: 31/08/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.  
 

 

2ª Atividade da semana: Brincadeira Diversão gelada 

Objetivo: Propor uma atividade simples que desenvolva noções de dentro-fora, causa-efeito e 
coordenação motora ampla. 

Materiais: de uma garrafa pet, algumas pedrinhas de gelo, um pote e suco de morango. 

Como fazer: Pais ou responsáveis preparem uns 4 cubos de gelo com o suco de morango (sem 
açúcar). Se possível, faça essa atividade de um dia para o outro. Vamos começar: pegue a garrafa 
pet e corte as extremidades, passe fita crepe nas pontas e cole na parede, em uma altura 
confortável para a criança. Em seguida, coloque o pote embaixo “conforme a foto”. Está pronta a 
brincadeira! Pegue as pedrinhas de gelo e mostre para seu filho como se faz, jogue os cubos de 
gelo um por vez, por dentro da garrafa pet para que caia dentro do pote. Depois, estimule seu filho 
(a) a fazer o mesmo, será diversão pura, pois o gelo começará derreter e ele sentirá a água do 
mesmo, escorrendo por sua mãozinha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 24 

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

Data: 31/08/2021 Turma: BI-B 

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 
 

Terça-feira: 31/08/2021 

TEMA – Planeta das experiências II 

Atividade: Pintura Mágica 

Atividades com experiências que envolvam pintura, contribuem para o desenvolvimento da 

coordenação motora e é uma forma de exercer o conhecimento das cores, além de despertar a 

curiosidade da criança. 

Desenvolvimento: Assista ao vídeo explicativo da atividade. Após o/a responsável deverá fazer 

um desenho simples na folha com giz de cera ou lápis, no caso do lápis deve-se apagar o 

desenho. Em seguida, perguntar para a criança qual a cor que ela quer usar e o que será que vai 

aparecer. Depois, diluir a tinta em um pouco de água com ajuda do adulto, logo após peça para a 

criança pintar com a tinta e o desenho aparecerá na folha. 

Link para vídeo explicativo da atividade:  https://youtu.be/9gLLmAUdcQI 

Materiais: Giz de cera/lápis, tinta guache ou pó de suco diluído com um pouco de água. 
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