
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/10/2020 SEMANA:05 

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

TURMA: 
BERÇÁRIO I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos E Movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM (EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas 
brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.  
(EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE: Cesto dos Sabores! 
 

Para esta brincadeira, você pode utilizar bacia, 
pote ou caixa. Selecione algumas frutas e legumes e 

esconda em alguns cômodos da casa, em seguida, peça 
para que a criança procure. Por exemplo, “onde será 

que está a laranja? Vamos procurar! ” 
A graça está em procurar em todos os cômodos 

e usar a criatividade para compor uma mistura 
interessante de frutas e legumes. Deixe a criança 

explorar os alimentos que encontrar, não se esqueça de 
falar o nome e a cor. 

Esta brincadeira favorece o desenvolvimento 
psicomotor, a concentração, imaginação e noções de dentro e fora. 

                         PROJETO MUSICALIZAÇÃO: COMER É MUITO BOM- 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA 
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=W6wB_tZfhzA
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663


 
 

ESCOLA MUNICIPAL Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA 02/10/2020 SEMANA: 5 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, O Outro E O Nós. 
    

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM (EIO2EO01) Demonstrar atitudes de cuidados e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. 

           
PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

                          

ATIVIDADE: A Horta do seu Lobato 

Propomos aos pais que após assistir ao vídeo com a criança, 
procure em casa os legumes e verduras da horta do Seu 

Lobato. Não esqueça que tem feijão também! 
Que tal juntar tudo e preparar uma sopa deliciosa. 

Contribuição didática: Desenvolver nas crianças hábitos de 
auto cuidados com seu corpo, conhecendo e adquirindo o 

gosto pelo consumo de frutas, verduras e legumes. 
https://youtu.be/zCt-XR3yIOQ 

 
 

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

Facebook. 
https://www.facebook.com/groups/740219849858338/ 

 
 

https://youtu.be/zCt-XR3yIOQ
https://www.facebook.com/groups/740219849858338/

