
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeiras de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA 29/09/2020 SEMANA: 05 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do 
seu corpo. 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

OLÁ FAMÍLIA! 
 

 
 

Atividade: “Joana e as frutas” 
Estratégia: Após assistir ao vídeo da história: “Joana e as frutas”, as famílias podem conversar 

sobre as diferentes frutas existentes enfatizando a fruta favorita de cada um, em seguida separe 
algumas frutas para preparar uma deliciosa salada de frutas. As crianças podem auxiliar lavando as 

frutas e descascando a banana se tiver em casa. Depois de pronta, é só saborear essa delícia.   
Registre esse momento e mande uma foto ou um vídeo. 

Bom apetite! 
Sugestão: Link do vídeo https://youtu.be/bF--N2za-WA 

 
Atividade Complementar. 

Projeto Musicalizar para Integrar 
Comer é Muito Bom - Alimentação Saudável. 

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

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

 

https://youtu.be/bF--N2za-WA
https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA
https://www.facebook.com/bercario.blla


 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/09/2020 SEMANA: 05 

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

TURMA: 
Berçário II B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.  

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

OLÁ FAMÍLIA! 
 

Hoje iremos movimentar o corpo com um Rock! 
Atividade: Dançando com as frutas 

 
 

Desenvolvimento: Vamos dançar! Convide a criança para dançar e imitar os gestos que aparecem 

no vídeo: “A Turma do Seu Lobato – Rock das Frutas” 

O responsável irá direcionar e incentivar a criança a fazer os movimentos iguais ao das frutas, por 
exemplo: com uma mão na barriga e a outra esticada para a lateral do corpo, faça de conta que 

está tocando uma guitarra como o abacaxi, ou ainda, com as mãos para frente toque uma bateria 
como a melancia. Dancem e pulem como as frutas, movimentando todo o corpo. 

Aproveite também esse momento para estimular a oralidade da criança pedindo para que ela 
repita o nome de cada fruta que aparece no vídeo. 

 
Link para assistir o vídeo: https://youtu.be/LM_G8Stwm50 

 
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://youtu.be/LM_G8Stwm50
https://web.facebook.com/bercario.mariabernadete.5


 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/09/2020 SEMANA: 05 

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

TURMA:  
Berçário II C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

OLÁ FAMÍLIA! 
 

Atividade: Dançando e gesticulando com a música “Pomar” 
 

Antes de assistir ao vídeo, converse com a criança sobre a importância de termos uma alimentação 
saudável e fale sobre as frutas que são uns dos principais alimentos para uma boa alimentação. 

 
Convide a criança para assistir ao vídeo com a música “Pomar” da Palavra Cantada, este vídeo 

mostra várias frutas e suas árvores respectivas ou “pés de fruta”. 
Ao som da música a criança poderá dançar fazendo diversos movimentos no ritmo da canção. 

 

 
 
 

Link do vídeo: https://youtu.be/kfinwr3A9fg 
 

Tempo estimado: 20 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://youtu.be/kfinwr3A9fg
https://www.facebook.com/groups/755126038396285/?ref=share

