
 

 

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: 27/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 
Estratégia de aprendizagem:  

Materiais: uma jarra ou pote de vidro, água e cubos de gelo.    

Chuva artificial - Converse com a criança explicando que vão realizar mais uma experiência, vão 

fazer chover dentro da jarra ou vidro. Aproveitando este momento para explicar sobre o ciclo da 

água e os fenômenos da natureza.  

Separe os materiais necessários, após ferva um pouco de água e, depois, transfira o líquido 

quente para o recipiente escolhido. Coloque o prato virado para cima na boca do recipiente e 

espere um pouco até que o vapor da água acumule no prato. Em seguida, coloque alguns cubos 

de gelo em cima do prato, e logo começará a chover dentro dele. Isso porque o ar quente dele 

encontrará o ar frio que está em cima do prato, o que vai provocar a condensação do vapor e a 

formação de gotas de água. É exatamente isso que ocorre na atmosfera.    

 

 

 

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, Noeli, 

Luane, Vanessa Aline e Rosangela Moreira. 

 

Data: 27/08/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

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

 

TEMÁTICA: AS CORES SECUNDÁRIAS 
 

Atividade: Cores do arco-íris  

Estratégia de aprendizagem:  

Vamos realizar um experimento observando as cores que se refletem em um CD formando um 

arco-íris. Esse experimento é bem fácil e com certeza todas as crianças vão se divertir. Para isso 

você vai precisar separar um CD velho que tiver em casa e uma lanterna. Pegue o CD, aproxime 

de uma parede em seguida, direcione a luz da lanterna sobre ele. Você vai notar que irá se 

formar um lindo arco-íris. 

Agora é só soltar a imaginação, peça para criança dizer o nome das cores que ela identificou, 

como ela acha que isso acontece, vocês já viram um arco-íris no céu? 

Você pode também brincar de show de luzes observando as cores refletidas na parede. 

Compartilhe conosco qual a reação da criança ao realizar a experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

momento da atividade. 

 


