
 

 

ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR 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: 25/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 
 

Estratégia de aprendizagem:  

Arco-íris de confetes coloridos (M&M) - O adulto deverá providenciar os materiais para fazer uma 

experiência divertida, doce e gostosa. Assistam ao vídeo sugerido sobre experimentos científicos, 

que explicará a respeito da nossa experiência de hoje. 

A experiência será feita com água e confetes coloridos (M&Ms) que são as gotinhas de chocolate 

coloridas Junto com a criança, coloquem as balinhas ao redor no fundo do prato, formando um 

círculo, após colocará água gelada cobrindo uma parte das balinhas, ou seja, a metade e verá o 

que acontece. Nessa experiência o adulto pode pergun tar as cores das balinhas, o formato, se é 

grande ou pequena e também o que aconteceu quando colocou a água nas no prato com as 

bolinhas. 

Boa diversão!!! 

 

Segue o link do vídeo para nortear nossa experiência: 

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

 

 

 

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=uijzxEeHBdE


 

 

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: 25/08/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

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

 

TEMÁTICA: AS CORES SECUNDÁRIAS 

 

Atividade: Mistura das cores com massinha de modelar   

Estratégia de aprendizagem:  

Com massinha de modelar nas cores primárias (azul, amarelo e vermelho), vamos relembrar 

quais são as cores que misturam e formam as cores secundárias (laranja, verde e roxo). 

Amarelo+vermelho= laranja, azul+amarelo= verde e vermelho+azul=roxo. 

O adulto auxiliará a criança falando o nome das cores que ela vai misturar, utilize potes, uma 

folha de sulfite ou papelão para não sujar o local da casa onde vão brincar, pode modelar em 

formas de brinquedos, objetos, frutas ou animais coloridos.  

Permita e incentive a criança, à criatividade e imaginação, elogie sua obra de arte e brinquem 

juntos, pois tudo torna mais divertido! 

 

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

momento da atividade. 

 


