
 

 

 
 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA 30/09/2020 SEMANA: 5 

PROFESSOR: Elaine, Fabiana, Gabriella, Gracielle, Geanne, Renilda, Rosângela, 
Telma. 

TURMA: 
BERÇÁRIO I A  

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TS01) - Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com 
objetos do ambiente. 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. 
 

 
 

ATIVIDADE: RITMO DAS FRUTAS 
 

 
 

Que tal incentivar o consumo de alimentos saudáveis de uma forma bem lúdica? 
Assista ao vídeo “Salada de Frutas” com a criança. Deixe que ela acompanhe o ritmo da música 
com palmas, utilizando chocalhos e outros materiais que produzam sons (se puder, disponibilize 

utensílios de cozinha que possam emitir som). 
Link do vídeo: https://youtu.be/6kdw4cHZgo8 

Ahhh! Não se esqueça de enviar sua devolutiva sobre a atividade com vídeo ou foto no grupo do 
Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/2656176451318663 

https://youtu.be/6kdw4cHZgo8
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663


 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA 30/09//2020 SEMANA: 5 

PROFESSORA: Celia, Lucimar, Marina, Orlanda, Rozineide, Sandra e Tânia. Turma Berçário l B 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI02TS02) Utilizar materiais com possibilidades de manipulação 

(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superficiais, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

ATIVIDADE: Tinta comestível 

Como estamos fazendo o 
projeto alimentação saudável, 

pediremos aos pais que 
auxiliem as crianças a 

preparem nossa tinta e depois 
de pronta deixem as crianças 

soltarem sua imaginação 
pintando o que elas quiserem. 

 
 

Receita simples para fazer em casa 
Material: Beterraba – Cenoura – Espinafre – Liquidificador – Água 

Modo de Fazer 
Bater no liquidificador com água a beterraba (para a cor vermelha), cenoura (para a cor amarela) e 

o espinafre (para a cor verde). Lembre-se de bater cada um separadamente. 
Espremer o líquido de cada um em um pano e depois coar. Guardar as tintas em vidros e tampar 

bem. 
A vantagem principal é a segurança. São materiais bem menos tóxicos para nossos pequenos. E 

essa segurança se traduz em liberdade de deixá-los brincar livremente, fazendo com que o 
momento fique bem mais descontraído. 

Contribuições didáticas: A exploração e brincadeira com as tintas comestíveis ficam mais seguras, 
além de ser uma deliciosa atividade e assim estimular a criança possibilitando contato o cheiro e 

aroma ampliando a percepção sensorial. 
Link do passo a passo: 

https://www.artereciclada.com.br/passo-a-passo/aprenda-a-fazer-tinta-com-
vegetais/#:~:text=Modo%20de%20Fazer,em%20vidros%20e%20tampar%20bem 

Registrar o momento da atividade com foto ou pequeno vídeo e envie no grupo do berçário, no 
Facebook. https://www.facebook.com/groups/740219849858338/ 

https://www.artereciclada.com.br/passo-a-passo/aprenda-a-fazer-tinta-com-vegetais/#:~:text=Modo%20de%20Fazer,em%20vidros%20e%20tampar%20bem
https://www.artereciclada.com.br/passo-a-passo/aprenda-a-fazer-tinta-com-vegetais/#:~:text=Modo%20de%20Fazer,em%20vidros%20e%20tampar%20bem
https://www.facebook.com/groups/740219849858338/

