
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/09/2020 SEMANA:05 

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI01EF08 - Participar de situações de escuta de textos em 
diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.) 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Olá família, essa semana iremos trabalhar a alimentação saudável, nossa proposta é contribuir com a 

formação de hábitos saudáveis das crianças incentivando de forma lúdica o consumo de frutas, legumes e 

verduras. 

ATIVIDADE ADAPTADA: O QUE É QUE TEM NESTA CESTINHA? 

1º Momento: As crianças irão assistir o vídeo: “Chapeuzinho Vermelho saudável”, Tia Rayara, acessando o 

link 

 

https://youtu.be/ZATL2w95YDY 

2º Momento: Após assistir o vídeo com o auxílio do responsável a criança pode mostrar a fruta que mais 

gosta de comer. 

3º Momento: Vamos continuar aprendendo sobre a alimentação saudável com o Projeto Musicalizar para 

Integrar com a música, “Comer é Muito bom! ”, para apreciação só acessar esse link:                  

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

 

 

 

 

 

Lembre-se – se de colocar   uma foto ou um vídeo da criança fazendo a atividade na página do Facebook da 

escola, através desse link:                                      https://www.facebook.com/groups/265583877812605/ 

https://youtu.be/ZATL2w95YDY
https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA
https://www.facebook.com/groups/265583877812605/


 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, transformações e relações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI01ET01 – Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 

materiais odor, cor, sabor, temperatura); EI02ET05 – Classificar objetos, considerando um 

atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).  

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

ATIVIDADE ADAPTADA: BRINCADEIRA - CADÊ MEU PAR? (FRUTAS/LEGUMES) 

Olá, na história de ontem as crianças descobriram que até a Chapeuzinho Vermelho está pensando em 

cuidar da saúde, agora leva para sua Vovó frutas e legumes no lugar de doces. E, hoje brincando 

estimularemos nossos pequenos a se aproximarem de frutas e legumes em sua forma natural. 

1° momento: Vamos precisar de sua ajuda colocando em cima da mesa (ou outra superfície no campo de 

visão da criança) misturados 2 unidades iguais das frutas e dos legumes que tiver disponível em sua casa, 

ao seu comando a criança irá apontar quais são as frutas e legumes iguais e, com seu auxílio ajude-o 

colocar os pares um ao lado do outro, por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

2° momento: Pronto! Chegou a hora gostosa da brincadeira comer a fruta ou o legume preparado pela 

família! 

OBS: Deixe a criança mostrar as frutas e legumes do seu jeitinho, o importante é ela manusear, cheirar e 

até saborear para conhecer melhor as formas dos alimentos, aos quais geralmente tem contato 

descascados ou cozidos. Para ajudá-lo nomeie a fruta ou o legume que estiver manuseando. 

 

Registrem esses momentos e nos enviem fotos, vídeo ou comentários por escrito na página do Facebook 

da escola através desse link:                                       https://www.facebook.com/groups/265583877812605/ 

 

https://www.facebook.com/groups/265583877812605/


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/09/2020 SEMANA:05 

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI02TS01 – Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, 

para acompanhar diversos ritmos de música. 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

ATIVIDADE: QUAL FRUTA É? 

Olá crianças!  Vamos nos divertir um pouquinho mais? 

1º Momento: Vamos assistir o vídeo musical na lata – “Qual fruta é”? - Autoria de Denise Batista. 

https://drive.google.com/file/d/1pR-IMAosDvFObISdi9zZug2MoJ2E38-M/view?usp=sharing 

 

2º Momento: Em seguida colocar o vídeo novamente e o responsável deverá auxiliar a criança a 

acompanhar o ritmo da música utilizando alguns objetos como: potes, tampas, colheres de acordo com a 

melodia, como mostra o exemplo a seguir: 

 

Lembre-se de colocar   uma foto ou um vídeo da criança fazendo a atividade na página do Facebook da 

escola. 

https://www.facebook.com/groups/265583877812605/ 

https://drive.google.com/file/d/1pR-IMAosDvFObISdi9zZug2MoJ2E38-M/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/265583877812605/


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gesto e Movimento 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI01CG01 - Movimentar as partes do corpo para exprimir 
corporalmente emoções, necessidades e desejos. 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

ATIVIDADE ADAPTADA: PROCURANDO AS FRUTAS 

Olá crianças vocês já aprenderam que as frutas fazem bem para nossa saúde que tal agora aprender uma 

música sobre as frutas! 

1º Momento: As crianças irão assistir um vídeo da música:Salada de frutas (Débora Munhoz) produzido 

pela professora Lucimara, através do link: https://drive.google.com/file/d/1-X2MKyoUdPKOY7L-

psurtAyFGitSNVho/view?usp=sharing 

 
2º Momento: O responsável deverá mostrar algumas frutas para a criança do seu cotidiano e falar o nome 

da fruta para a criança. 

 

3º- Momento: Os responsáveis deveram esconder algumas frutas nos espaços da casa, em seguida leve a 

criança para procurar de uma maneira confortável. Quando encontrar mostrar a fruta para a criança e falar 

o nome para ela, pedimos que faça de uma maneira divertida. 

 

OBS: Pode-se substituir as frutas por legumes ou verduras. 

Registrem esses momentos e nos enviem fotos, vídeo ou comentários por escrito na página do Facebook 

da escola através desse link:                                           

https://www.facebook.com/groups/265583877812605/ 

https://drive.google.com/file/d/1-X2MKyoUdPKOY7L-psurtAyFGitSNVho/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-X2MKyoUdPKOY7L-psurtAyFGitSNVho/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/265583877812605/


 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian                                        TURMA: 

Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EIO2EO02 – Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios;  

EIO2EO03 – Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

TEMA: ALIMENTACAO SAUDAVEL 

ATIVIDADE ADAPTADA: BRINCADEIRA - MONTANDO A MESA 

Olá famílias, nessa semana nossas crianças aprenderam juntos com a Chapeuzinho Vermelho um pouco 

sobre a alimentação saudável. Hoje nosso desafio é que coloquem em prática tudo o que aprenderam. 

Com a ajuda de vocês vamos ajudar a Chapeuzinho Vermelho montar uma mesa para a vovó com 

ingredientes saudáveis. Temos certeza que será um momento prazeroso, vamos lá? 

Para esta atividade os responsáveis deverão deixar ao alcance das crianças utensílios necessários para esse 

momento (talheres, copos, guardanapos, pratos, xícaras, recipientes, etc) e alguns alimentos (o que 

tiverem em casa), frutas, legumes, etc   para que a criança escolha e monte sua mesa. 

 

 

1º momento:  mostre para a criança as imagens acima explicando que a mesa está vazia e que vamos 

ajudar a Chapeuzinho Vermelho montar uma mesa para a vovó. 

2º momento: os responsáveis convidarão a criança para montarem uma mesa, de acordo com a 

preferência dela, para isso, coloque a criança sentada de maneira confortável e ofereça para ela alguns 

alimentos (frutas e legumes) e alguns utensílios (copo, talher, recipiente) e peça para ela mostrar quais ela 

quer colocar na mesa. O importante é que a criança escolha, para entender que sua participação é muito 

importante. Agora é só sentarem à mesa e se possível, saborearem juntos os alimentos escolhidos 

 

Se possível, os responsáveis nos enviem fotos, vídeos ou comentários por escrito na página do Facebook da 

escola, através desse link:                                      https://www.facebook.com/groups/26558387781260 


