
 

 

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: 26/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 
 

Estratégia de aprendizagem:  

Transferência de líquido com esponja - Reserve um lugar em sua casa para realizar a atividade 

com a criança. Entregue a esponja para a criança, coloque duas bacias, potes ou pratos de 

plástico e dentro de um deles água e o outro vazio.  

Explique e demonstre para a criança que a ideia é transferir a água para a bacia que está vazia 

usando a esponja, a criança vai perceber que a esponja suga a água, uma experiência que a 

criança vai adorar.  

DICA: Para deixar a brincadeira mais sensorial, use esponjas com diferentes texturas e 

tamanhos. 

 

 

 

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: 26/08/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

                                             

TEMÁTICA: AS CORES SECUNDÁRIAS 

 

Estratégia de atividade:  

Esta semana aprendemos sobre as cores secundárias, que é a mistura de duas cores primárias 

formando uma outra cor (ex: amarelo+vermelho=laranja). Escolhemos um livro para a leitura em 

família chamado “A nuvem que gargalhava colorido”. Após a leitura converse com a criança, 

questione sobre os personagens, quem eram e quais cores apareceram na história etc. 

Em seguida, para finalizar, convide toda a família a se tornar um cientista, para isso vamos 

precisar de: 7 copos descartáveis, tintas guache ou corantes alimentícios nas cores: azul, 

amarelo e vermelho, uma colher para misturar e papel toalha. Coloque os copos em fileira um do 

lado do outro. Encha com água um copo sim e outro não. No primeiro copo com água coloque a 

tinta vermelha, no segundo a tinta amarela, no terceiro a tinta azul e no ultimo tinta vermelha 

novamente. Corte uma folha de papel toalha e dobre duas vezes e depois ao meio, em seguida 

coloque nos copos fazendo uma ponte entre eles. Espere um pouco (umas duas horas) e observe 

quais cores vamos descobrir? 

 

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

momento da atividade. 

 


