
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA 02/10/2020 SEMANA: 5 

PROFESSOR: Alexandra, Ida, Gislene, Sara, Stella e Thaisa. TURMA: 
Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: utilizar os movimentos de preensão, encaixe e 
lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e 
objetos. 

 
 
ATIVIDADE: reconhecimento das frutas e carimbo. 
 
ESTRATÉGIA: o adulto irá mostrar algumas frutas para a criança, sempre falando o nome 

da fruta que estiver mostrando. Cortar a fruta aproximadamente a metade (ou menos). Com 

um lado da fruta (o menor), você irá fazer um carimbo junto da criança, passando a fruta na 

tinta e marcando o formato dela em uma folha. As frutas para utilizar como carimbo (limão, 

laranja e maçã). 

 
Projeto Musicalização: Alimentação saudável. 
Música: Comer é muito bom! 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA


 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA 02/10/2020 SEMANA: 5 

PROFESSOR: Edileuza, Fabricia, Helena, Loriane, Mônica e Naile  TURMA: 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: perceber as possibilidades e os limites de seu corpo 
nas brincadeiras e interações das quais participa. 
Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

 
Atividade 5 

 
Semana da Alimentação Saudável 

 
Separar as frutas por cores 

 
Estratégia: numa folha de papel ou papelão escrever as cores: vermelho, verde e 

amarelo, assim a criança com ajuda do adulto irá procurar nas revistas figuras de frutas 

para colar no cartaz em suas respectivas cores. Exemplo: morango no vermelho, limão no 

verde, maracujá no amarelo. 

Contribuições didáticas: a criança irá perceber e diferenciar as frutas e as cores, 

assim os pais poderão também conversar sobre os benefícios das frutas para a saúde, 

principalmente as vitaminas nelas existentes. 

 

             Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/762656518123489217/?nic_v2=1aVOrHBw4 

 
Projeto Musicalizar 
Tema: Alimentação Saudável 
Música: Comer é Muito Bom https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA 
 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/762656518123489217/?nic_v2=1aVOrHBw4
https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA

