
 
 
 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeiras de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/09/2020 SEMANA: 05 

PROFESSORAS: Aurileide, Bianca, Fátima, Kátia, Simone, Solange, Suzana. TURMA: 
Berçário II A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET07) Contar oralmente objetos pessoas, livros, etc., em 
contextos diversos. 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

OLÁ FAMÍLIA! 
 

Essa atividade é muito legal, pois todos da família podem participar! Vamos lá! 
 

Tema: Jogo das frutas 
 

Estratégia: Faça pequenos quadrados com o papel sulfite ou folha de caderno, desenhe frutas em 
cada quadrado cortado, que será nossas fichas. Conte com a criança quantas fichas têm. Coloque 

as fichas com os desenhos para baixo, em seguida peça para a criança pegar uma ficha, e pergunte: 
que fruta é essa? Se ela acertar fica com a ficha, caso ela erre diga para a criança o nome da fruta e 

devolva a ficha à mesa e assim sucessivamente com todos os participantes. 
Quando as fichas acabarem, peça para a criança fazer a contagem das fichas que ela tiver em 

mãos. 
 

 
 

Sugestão: Link imagens das frutas https://br.pinterest.com/pin/426505027211611990/ 
 

Não se esqueça de enviar um comentário, uma foto ou vídeo dessa atividade no facebook da sala: 
https://www.facebook.com/bercario.blla 

 
 
 

https://br.pinterest.com/pin/426505027211611990/
https://www.facebook.com/bercario.blla


 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/09/2020 SEMANA: 05 

PROFESSORAS: Andréia Retta, Áquila, Roselene, Kate, Deise, Andréia Pedroso, 
Silvia 

TURMA: 
Berçário II B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Relações, Quantidades e Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma e etc.). 
(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

OLÁ FAMÍLIA! 
 

Atividade: Salada de Frutas 
 

Desenvolvimento: O adulto deverá assistir a história com a criança "A Cesta De Dona Maricota", 
apresentando as imagens. Converse com ela sobre a importância da alimentação saudável para o 

nosso crescimento. Fale sobre os legumes, as verduras, as frutas e pergunte: 
- Qual é o alimento que você mais gosta de comer? Em seguida, explique que vocês irão preparar 

uma deliciosa salada de frutas e que ela irá ajudar no preparo. Separe as frutas contando 
oralmente. “Nós vamos precisar de: uma banana, uma maçã, uma laranja”, ou seja, com as frutas 

disponíveis em sua residência. Deixe a criança manusear para que ela possa sentir a textura, o 
tamanho, o peso, etc. O adulto deverá higienizar as frutas e cortá-las em um recipiente no qual, a 

criança possa ajudar a misturar todos os ingredientes. Está pronto, agora é só saborear juntos! 
 

Link para assistir a história: https://www.youtube.com/watch?v=ZQSdABhDNic 

 

 

 
 

 

Não se esqueça de enviar um comentário, uma foto ou vídeo dessa atividade no facebook da sala: 
https://web.facebook.com/bercario.mariabernadete.5 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQSdABhDNic
https://web.facebook.com/bercario.mariabernadete.5


 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/09/2020 SEMANA: 05 

PROFESSOR (AS): Andréia Oliveira, Angélica, Elva, Gerisvaldo, Rosangela, 
Roseli, Sandra Bispo 

TURMA: 
Berçário II C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, Tempo, Quantidade, Relações e Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros e etc., em 
contextos diversos. 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

OLÁ FAMÍLIA! 
 

Atividade: “Gráfico dos alimentos da Lagartinha Comilona“ 
 

Relembre a história da Lagartinha Comilona explicando para criança que todos os dias da semana a 
Lagartinha comia um tipo de alimento e que ela comeu alimentos saudáveis e não saudáveis. 

Convide a criança a construir um gráfico para descobrir a quantidade de alimentos que a 
Lagartinha comeu. Em uma folha de papel desenhe um gráfico com os dias da semana e pergunte 

para a criança se ela se lembra dos alimentos que a Lagartinha comeu, desenhe todos os alimentos 
na folha, conforme a imagem ilustrativa e peça pra a criança pintar, em seguida ajude a criança 

contar os alimentos desenhados no gráfico. 
 

 
 

Materiais: folha de papel, lápis para desenhar, régua, canetinhas, giz de cera ou lápis de cor. 
 

Tempo estimado: 30 minutos 
 
 

Não se esqueça de enviar um comentário, uma foto ou vídeo dessa atividade no grupo da sala 
https://www.facebook.com/groups/755126038396285/?ref=share 

https://www.facebook.com/groups/755126038396285/?ref=share

