
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 24 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 

Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 

Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 

Data: 30/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 
Materiais: Folha de papel sulfite (ou outro papel desde que seja branco), giz de cera branco 

ou vela branca, tinta guache, pote com água, um pedaço de esponja, pincel ou rolinho 

(aqueles pequenos de pintar rodapé).   

Estratégia de aprendizagem: Esta semana continuaremos com a mesma temática da 

semana passada “Planeta das experiências “, e a atividade de hoje será um “Desenho 

Mágico”.  O responsável deverá pedir para a criança pegar o papel branco, fazer um 

desenho com giz cera branco ou vela (caso optem pela vela, muita atenção para evitar 

acidentes). E após, deverão diluir um pouco de tinta guache na água, pegar um pedacinho 

de espuma, pincel ou até mesmo o rolinho e pedir para a criança passar à tinta pela folha 

toda. Assim que terminarem irá aparecer o desenho que fizeram. 

 

   

 

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 24 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 

ELISABETE, KELLY, ROSELY, VANESSA ALINE, ANA 

CLAYDE, CASSIA, NOELI, ROSANGELA MOREIRA, 

KENIA e LUANE. 

 

Data: 30/08/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

VULCÃO EM ERUPÇÃO - Vamos fazer um vulcão?  
Para isso nós vamos precisar de: 

Massinha de modelar ou argila, garrafa PET, água morna, 02 colheres de sopa de 
bicarbonato de sódio, 06 gotas de detergente, corante artificial na cor vermelha (opcional) 
e vinagre. 

Inicie cortando o bico da garrafa PET (o adulto ou responsável o fará) e encha o que sobrou 
da garrafa até a metade com água. Em seguida adicione as gotas de detergente, o 

bicarbonato e o corante. Ao redor de toda a garrafa e até o topo, utilize a massinha de 
modelar ou argila para fazer um modelo cônico do vulcão. 
Agora que tudo está pronto, peça para que a criança despeje um pouco de vinagre dentro 

da “boca” do vulcão para que a “lava” comece a jorrar! 

                       

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou 

relatando como foi o momento da atividade. 


