
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 
30/09/2020 

SEMANA: 05 

PROFESSOR: Fabiane, Karen, Marta e Vanessa Mota.  TURMA: Maternal A 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais. 

Tema: Alimentação Saudável - I 

Atividade: Cabra cega dos alimentos 

Quem já brincou de cabra cega?  
A cabra cega ou cobra cega (como também é conhecido) é uma brincadeira em que um dos 

participantes, de olhos vendados, procura adivinhar o nome algo,  
quando essa pessoa acerta passa a ser a cabra cega. 

                                      
Vamos adaptar essa brincadeira pedindo para a criança adivinhar o nome de alguns alimentos? 

 
Selecione alguns alimentos (frutas, verduras, grãos, legumes) , ofereç a o alimento para a criança 

manuseá-lo e explorá-lo até que ela descubra o nome dele, lembrando que nesse momento a 
criança deverá permanecer de olhos vendados. Para continuar a brincadeira ofereça outros 

alimentos e reveze com outra pessoa. 

 
Tempo estimado: 20 minutos 

 
Como proposta de devolutiva, propomos que 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/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? 

1°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 pedir para que a criança acompanhe 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: 30/09/2020 SEMANA:05 

PROFESSOR: Maria Cristina, Talita, Solange, Lucilene e Vanessa Costa  TURMA: 

Maternal C 

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.  

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. 

TEMA: Alimentação saudável 
 

Nome da atividade: No ritmo da alimentação saudável 
 

Olá crianças, 
Humm que delícia! Quem aí gosta de sopa? Vamos fazer uma? O que será que vai ter nessa 

sopa? 
1°momento: O responsável dará a criança duas colheres que tiver em casa para que ela 

acompanhe batendo as colheres no ritmo da música "A Sopa" (Palavra Cantada). Em seguida 
coloque o vídeo para a criança acompanhar a música. Segue o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KSxOC0xG_Xo&feature=youtu.be 
 

2°momento: A criança poderá escolher um ou mais legumes da sopa e tentar reproduzir usando 
massinha ou desenhando. 

 

  
 
 
 

Estamos esperando a foto ou vídeo no Facebook da nossa sala: 
https://www.facebook.com/groups/318080689449436 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KSxOC0xG_Xo&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/318080689449436

