
 

 

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: 03/09/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

“Estrela mágica” 

 

Materiais: água e 05 palitos de dente. 

Estratégia de aprendizagem: 

Para fazer esse experimento você precisará quebrar os palitos ao meio com cuidado para 

que não se rompam totalmente. Coloque-os um ao lado do outro de maneira a formar uma 

estrela. Peça para a criança observar e ver a mágica que aconteceu após pingar água no 

centro da estrela de palitos e ver a transformação.  

O fenômeno que acontece é o seguinte: quando a água é colocada no meio dos palitos, a 

madeira absorve o líquido. Com isso, os palitinhos se abrem e forma a estrela, chamado de 

capilaridade. 

Dica: Tome bastante cuidado na hora de dividir os palitos ao meio. Se eles quebrarem ou 

se sobrar lasca em uma das pontas, use um palito novo, senão a experiência não dará 

certo. 

 

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 
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Data: 03/09/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

 

TEMÁTICA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

 
“Ovo boia, ovo afunda” 

Estratégia de aprendizagem: 
Em um lugar calmo leia para o seu filho a história “A Vaca Que Botou Um Ovo” (enviaremos 

a história em PDF no grupo de Pais). Após a leitura, converse com a criança e explique que 
farão mais uma experiência para encerrar a semana e que, para tal utilizarão dois ovos de 

galinha crus e com a casca. Também precisarão de 02 copos com água suficiente para 
encobrir cada ovo e 02 colheres de sopa bem cheias de sal. Inicie colocando um dos ovos 
no copo com a água sem o sal e peça para a criança observar e responder se o ovo boiou 

ou afundou. Em seguida acrescente o sal no outro copo mexendo muito bem até que se 
misture totalmente com a água, peça para que a criança coloque com muito cuidado o outro 

ovo nesta mistura observando o que acontece (o ovo boiará ficando na superfície do copo). 
 

POR QUE ACONTECE? 

Isso acontece porque o ovo tem uma densidade maior que a da água sem sal e afunda, 

porém quando acrescentamos o sal na água, aumentamos a densidade da mesma e, dessa 

forma, o ovo que passou a ter a densidade menor não afunda. 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 


