
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 23 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 

Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 

Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 

Data: 23/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Materiais: Amido de milho e água 

Estratégia de aprendizagem: 

Areia movediça - Esta semana iniciaremos com a Temática "Planeta das experiências” onde farão 

experimentos observando causas e efeitos, desenvolvendo um pensamento crítico tornando-os 

assim, muito interessantes e proveitosos.  

Para fazer você só precisa de amido de milho e água. Peça ajuda da criança para misturar os 

ingredientes. Use um recipiente para misturar "duas" medidas de água para "uma" medida de 

amido de milho. É só misturar e pronto, os pequenos vão se surpreender, pois a mistura parece 

líquida, mas ao bater nela, a superfície fica sólida. Experimente bater o dedo rapidamente no 

fundo do pote e será “duro”, mas ao pressioná-lo devagar, ele começará a afundar e será difícil 

tirá-lo novamente. 

 

 

 

Observação: Não se 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 23 

Professoras: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, Kelly 

e Rosely / Ana Clayde, Cássia, Kenia, Luane, Noeli, 

Rosangela Moreira e Vanessa Aline 

 

Data: 23/08/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de experiência: Traços, sons, cores e formas.  

 

TEMÁTICA: AS CORES SECUNDÀRIAS 

  

Atividade: Misturando as cores   

Estratégia de aprendizagem:  

O tema das atividades desta semana será: cores secundárias. Com a mistura das cores primárias 

(azul, vermelho e amarelo) surgem as cores secundárias (laranja, verde e roxo). Hoje, vamos 

aprender as cores secundárias de uma maneira bem divertida, com a música: “Misturando as 

cores”, da Xuxa.  

Depois de assistir ao vídeo, vamos praticar? Para isso, você vai precisar de uma folha de sulfite, 

de caderno ou papelão e tinta guache azul, vermelha e amarela. Realize com a criança a mistura 

das cores e enquanto isso converse sobre o que ela acredita que vai acontecer ao misturar as 

cores. Em seguida pergunte qual cor surgiu e pergunte se em casa tem algum objeto ou alimento 

na cor referente? 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=sDcXWjCUZCs 

 

 

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

momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=sDcXWjCUZCs

