
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

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

TURMA: 
BERÇÁRIO I A 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM (EI01ET01) Explorar e descobrir propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.   
 

ATIVIDADE: Descobrindo Sabores! 
 

 
 

Disponibilizar para criança o que tiver em casa como verduras, legumes e frutas. Para 
que essa descoberta fique ainda mais divertida ofereça-os em temperaturas diferentes 

como quente ou frio (gelo), diferentes sabores como doce, salgado, azedo (limão) e 
deixem que explorem livremente para assim, conhecer e reconhecer cheiros, sabores e 

sensações dos alimentos auxiliando no desenvolvimento e na formação de hábitos 
saudáveis. 

Para animar essas sensações assista ao vídeo do Mundo Bita “Gostosuras Naturais”. 
Segue link: https://www.youtube.com/watch?v=s6hFi6aUBoQ 

 
Não esqueça de enviar sua devolutiva, foto, vídeo ou comentário no grupo do 

Facebook. 
Link do grupo: https://www.facebook.com/groups/2656176451318663 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6hFi6aUBoQ
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663


 

ESCOLA MUNICIPAL Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA 01/10/2020 SEMANA: 5 

PROFESSORA: Celia, Lucimar, Marina, Orlanda, Rozineide, Sandra e 
Tânia. 

Turma: 
 Berçário I B 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado 
atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.) 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade:  Conhecendo as cores das frutas 
Pediremos aos pais que cliquem no link 

https://www.youtube.com/watch?v=mHNbllosFuE&feature=youtu.be 
 

Música das cores das frutas. Use uma bacia para selecionar algumas frutas, pergunte 

qual a cor de cada uma. Se você não tiver uma variedade de frutas, utilize revistas ou 

aquelas propagandas de mercado para que a criança procure a fruta que aparece no 

vídeo, peça para a criança separar as frutas de cores iguais. Você também pode 

confeccionar com papel colorido as frutas preferidas da criança. E para encerrar deixe-

a degustar a fruta escolhida por ela. 

Contribuições de didáticas: Ensinar a criança a cor das frutas e ao mesmo tempo fazê-

la conhecer a importância da boa alimentação para nossa saúde, criando bons hábitos 

de alimentação experimentando novos sabores. 

 

 

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.youtube.com/watch?v=mHNbllosFuE&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/740219849858338/


 


