
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história 
narrada identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 
Tema: Alimentação Saudável - I 

Atividade: Dona Maricota 
 

A semana esta começando com um tema bem importante “Alimentação Saudável”. 
 

1º momento:  vamos assistir a história: A CESTA DE DONA MARICOTA através do link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZQSdABhDNic 

 
 

2º momento: Gostaríamos de saber quais são os alimentos saudáveis que vocês tem em casa? 
Que tal registrar uma foto com a sua própria cesta de alimentação saudável? 

 

 

 

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


 
 
 
 
 
 
 

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: EI02EF08 - Manipular textos e participar de situações de escuta 
para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventuras, 
tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias 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: O QUE É QUE TEM NESTA CESTINHA? 

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

 

https://youtu.be/ZATL2w95YDY 

2º Momento: Em seguida promover uma roda de conversa fazendo as seguintes perguntas: 

- Quais frutas elas conhecem? 

- Quais frutas elas mais gostam de comer? 

- E quais alimentos saudáveis podemos colocar na cesta da Chapeuzinho, ao invés dos doces? 

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

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

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

Envie sua devolutiva aqui: https://www.facebook.com/maternalb.sala.7 

https://youtu.be/ZATL2w95YDY
https://www.facebook.com/maternalb.sala.7


 

 
 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

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

Maternal C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, Pensamento e Imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias 

ouvidas filmes ou peças teatrais assistidas, etc. 

TEMA: Alimentação saudável 
 

Nome da Atividade: Explorando os Alimentos 
Olá crianças, 

Está semana iniciamos uma nova temática, cheia de novas formas de percepção, exploração 
e sabores. Vamos aprender um pouco mais sobre os alimentos, de uma forma especial, aqueles 

que fazem bem a saúde e nos ajudam a crescer! Que tal? 
1º momento: Trouxemos para vocês uma história bem legal chamada “Camilão, o comilão” de 

Ana Maria Machado, que retrata sobre um porquinho comilão e de grande coração! Vamos 
assistir? É só acessar este link: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=TGjTjvojGtE. Após, 

pergunte a criança: O que achou da história? Qual alimento você levaria para o piquenique? 
Quantos alimentos? 

2º momento: Sugerimos que os pais disponibilizem as frutas, legumes, verduras que tiverem em 
casa para que a criança explore e manipule. Entregue uma fruta, legume ou verdura por vez a 

criança. Permita que através da manipulação dos alimentos explore, por meio dos sentidos (tato, 
olfato, paladar). Faça alguns questionamentos, como: Sabe o nome do alimento que está 

segurando? Qual cor? Tem cheiro? Como é a textura (liso, áspero etc.)? Tem casca? Tem sementes? 
Por fora parece ser de um jeito e por dentro? 

3º momento: Após, toda percepção e exploração possibilite que ela deguste (saboreie) o alimento. 
Novamente questione: Qual o sabor? É doce? Azedo? Amargo? E assim sucessivamente. 

 

   
 

Por fim, não esqueçam de enviar um vídeo ou uma foto deste momento no grupo do Facebook da 
nossa sala: https://www.facebook.com/groups/318080689449436 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=TGjTjvojGtE
https://www.facebook.com/groups/318080689449436

