
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.  

Tema: Alimentação Saudável - I 

Atividade: Forte e Grandão 
 

1° Momento: Para crescer forte e grandão, é preciso ter uma alimentação saudável, comendo 
frutas, verduras e legumes. 

Qual sua comida preferida? Será que é saudável? 
 

 
2° Momento: Click no link abaixo, preste atenção na letra da canção e movimente seu corpo 

dançando com bastante animação. 
https://www.youtube.com/watch?v=2rUiw6htvlI 

 
 
 

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.youtube.com/watch?v=2rUiw6htvlI
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: (EIO2CG02) -Deslocar seu corpo no espaço, orientando -se por 
meio de noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

ATIVIDADE: 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 fruta (Débora Munhoz) 
produzido pela professora Lucimara, através do link: 

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

 

2º Momento: É hora do movimento: Os pais ou responsáveis devem esconder algumas frutas nos 

espaços da casa e pedir para a criança procurar. No momento que encontrar pedir para a criança 

mostrar a fruta e falar o nome. 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://www.facebook.com/groups/265583877812605/


 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

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

Maternal C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpos, Gestos e movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura 

no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

TEMA: Alimentação saudável 
 

Nome da atividade: Vai começar a brincadeira 
 

Olá família, 
Como sabemos a brincadeira estimula o desenvolvimento motor, cognitivo e linguístico das 

nossas crianças e faz com que se apropriem de parte de nossa cultura. Que tal cantar e brincar 
aprendendo o nome de diversas frutas? 

1°momento: Para compreender o desenvolvimento da brincadeira o responsável poderá assistir ao 
vídeo no link:  https://drive.google.com/file/d/1Q3zCk8h8qmgMo-

bo5P97KMRvsArKC_MF/view?usp=sharing 
2°momento: Falar para a criança que só pode bater palmas ao ouvir nome da fruta, estabelecendo 

as regras de acordo com as instruções do vídeo. 
Recomendamos repetir a brincadeira para que a criança assimile bem. Quando houver 

oportunidade ofereça as frutas que a criança não conhece, para que veja seu formato e deguste 
seu sabor. 

 

 
 

Em seguida, vamos assistir ao vídeo das professoras Carolina e Eliana do Projeto Musicalizar 
para integrar, segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA 

 
Agora, que tal os responsáveis registrarem o momento e mandar no Facebook da nossa sala! 

Estamos esperando seu retorno! 
https://www.facebook.com/groups/318080689449436 

https://drive.google.com/file/d/1Q3zCk8h8qmgMo-bo5P97KMRvsArKC_MF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q3zCk8h8qmgMo-bo5P97KMRvsArKC_MF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA
https://www.facebook.com/groups/318080689449436

