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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 16/08/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 06: Poção mágica da Cuca. 

 

Objetivos específicos: 

 • Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01); 

 • Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover 

etc.) na interação com o mundo físico (EI01ET02);  

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

A Cuca se originou através de outra lenda: a Coca, uma tradição trazida para o Brasil na 

época da colonização. A Cuca é um jacaré com cabelos amarelos e que vive numa 

caverna, onde faz poções mágicas.   

Hoje nós iremos fazer uma poção muito especial e permitir que a criança explore e 

observe as mudanças de cores que irão acontecer com esta divertida mistura. 

 

Materiais: 

-Pote ou vasilha; 

-Colher; 

-Tinta ou corante de diferentes cores; 

-Garrafinha de plástico transparente. 

 

Sugestões para as famílias: 

Para iniciar esta experiência, entregue uma colher para a criança e coloque água dentro 

de um recipiente, pouco a pouco vai colocando as cores disponíveis, permitindo que seu 

pequeno misture e observe as transformações que irão acontecer.  
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Poderão fazer quantas poções vocês quiserem, trocando as cores das tintas. 

Depois que a mistura estiver pronta coloque-a dentro de uma garrinha pet transparente. 

Incentive a criança a chaqualhar seu novo brinquedo, propiciando que ela explore e  

realize diferentes descobertas.  

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 
 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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