
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeiras de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/10/2020 SEMANA: 05 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 
ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

OLÁ FAMÍLIA! 
 

Atividade: Vamos fazer uma sopa? 

 

 
Atividade: Vamos fazer uma sopa? 

Estratégia: Convide a família para assistir o vídeo da “Palavra Cantada” O que é que tem na sopa 

do neném? 

Após assistir ao vídeo, com a ajuda de um responsável vamos preparar uma sopa bem gostosa. Os 

participantes deverão estar sentados, colocar uma panela no meio e deixar alguns legumes, o 

macarrão e os grãos próximos. Utilize colheres para bater, fazendo ritmo e sons cantando todos 

juntos a música “o que é que tem na sopa do neném”, mostrando cada ingrediente e ir colocando 

dentro da panela, fazendo de conta que está preparando uma sopa. Depois o responsável pode 

preparar uma sopa de verdade e bem deliciosa com todos os ingredientes. 

Lembre-se que devemos fazer uma boa alimentação. 

Registre esse momento com a família e mande uma foto ou vídeo. 

Bom apetite! 

Sugestão: Link do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.facebook.com/bercario.blla


 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/10/2020 SEMANA: 05 

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

TURMA: 
Berçário II B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com a possibilidade de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes, ao criar objetos tridimensionais. 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

OLÁ FAMÍLIA! 

Atividade: Degustação 
Desenvolvimento: O adulto irá providenciar algumas frutas, verduras e legumes cozidos (o que 
tiverem em casa), corte tudo em pequenos pedaços e os coloque separadamente em diferentes 

potinhos. 
Escolha um lugar agradável e com espaço na sua casa e organize os alimentos para uma deliciosa 

experiência. 
Antes de iniciar a atividade, explique para a criança que ela irá degustar alguns alimentos saudáveis 
que são importantes para o nosso crescimento e a nossa saúde, mas será uma surpresa, pois seus 

olhos estarão vendados. 
Cubra os olhos da criança com um pedaço de tecido, em seguida, escolha um alimento e ofereça a 

criança, deixe que ela sinta a textura, o sabor, pergunte se ela sabe o que está comendo, se a 
criança não adivinhar, você poderá ajudá-la. E continue a experiência até que seja feita a 

degustação de todos os alimentos que foram preparados para a atividade. Depois da atividade é 
importante também que a criança veja o adulto comendo os alimentos, para incentivar. 

 

 
 

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://web.facebook.com/bercario.mariabernadete.5


 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/10/2020 SEMANA: 05 

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

TURMA: 
Berçário II C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais. 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

OLÁ FAMÍLIA! 
 

Atividade: A Lagartinha Comilona com massinha caseira. 
 

 
Esta semana, apresentamos a história da Lagartinha Comilona.  

Que tal confeccionarmos a Lagartinha Comilona com massinha de modelar caseira? 
 

- 1⁰Passo: Vamos fazer a massinha seguindo a receita: 1 xícara de farinha de trigo; 1/4 xícara de sal; 
1/4 xícara de água; 1 pacote de suco da sua preferência. Se necessário utilize um pouquinho a mais 

de farinha de trigo. É só misturar bem, amassar durante uns 4 minutos e começar a diversão.  
 

- 2⁰ Passo: Vamos manusear a massinha e confeccionar a lagartinha em cima de uma base (mesa, 
piso, madeira). Use a criatividade e brinque bastante! 

 

 
 

Tempo estimado: 30 minutos 
 

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

 

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

