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20 A 25 

MINUTOS 

  Dialogar com adultos e crianças, 

expressando seus desejos necessidades 

sentimentos e opiniões. 

   

 Vamos cuidar um pouquinho do nosso corpo, iremos 
apreender porque temos que ter uma alimentação saudável, 
comermos mais tomatinho, saladinha, arroz, feijão etc. Esses 
alimentos e outros irão ajudar você a crescer e ficar mais forte. 
Chame toda sua família vá até aquele cantinho preferido da 
casa e como primeira atividade assistam a esse vídeo musical 
Comer é muito Bom. Após assistir a esse vídeo com a ajuda 
da sua família vocês deverão pegar uma caixa, pote ou 
qualquer outro recipiente, durante a semana peça para a 
mamãe anotar em um papel, recortar de jornais de 
supermercado, revistas, separar as embalagens ou se 
possível imprimir imagens de alimentos que você e sua família 
consumir durante a semana e guardar no recipiente que vocês 
escolheram até sexta feira. Segue link do musical 
https://youtu.be/W6wB_tZfhzA. 

 

 

https://youtu.be/W6wB_tZfhzA


 

 

TERÇA 

FEIRA 

 

 

20 A 25 

MINUTOS 

  

 

Expressar suas hipóteses, dúvidas, 

descobertas, opiniões e questionamento 

buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender.  

Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação (cores, 

texturas, formas e volumes).   

 

   

 

Com a mamãe ou alguém da sua família vocês deverão 
separar uma receita saudável pode ser qualquer receita (suco 
salada, bolos, sobremesa etc.) o que desejar e prepara-la. 
Durante o preparo apresente os ingredientes aos pequenos, 
explore o conhecimento deles, faça perguntas sobre as cores, 
texturas descubram os sabores doce ou amargo etc. Vocês 
serão a Ana Maria Braga por um dia. Registre esse momento 
maravilhoso por meio de uma gravação e postem no grupo dos 
pais para que possamos anotar essa receita e também 
preparar em nossos lares, Estamos ansiosas, aguardando 
receitas maravilhosas.  

QUARTA 

 FEIRA 

20 A 25 

MINUTOS 

  Dialogar com adultos e crianças 

expressando seus desejos necessidades 

sentimentos e opiniões.   

Formular e responder perguntas sobre fatos 

da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. 

 

 

  Assista a essa história cantada pelo grupo fortuna O 

GRANDE RABANETE da autora TATIANA BELINSK. Após 

assistirem converse com as crianças sobre o personagem 

principal O RABANETE, se possível apresente fotos ou a 

própria hortaliça aos pequenos faça perguntas para saber 

suas hipóteses e opiniões. Em seguida que tal preparar uma 

deliciosa salada com o rabanete, mas se não tiver pode ser 

substituído pela cenoura. Se desejarem poderão plantar 

sementes de rabanete, ou como outra opção fazer um canteiro 

de temperinhos (salsa, coentro, cebolinha etc.) Segue link 

dessa linda história cantada https://youtu.be/W_8El0ND4qE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/W_8El0ND4qE


 

QUINTA 

 FEIRA 

 

 

20 A 25 

MINUTOS 

 

Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação explorando 

cores e texturas. 

Expressar suas hipóteses, dúvidas, 

descobertas, opiniões e questionamento 

buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreende. 

  

 

 

Vamos brincar de feira com sua família, monte uma barraca 

com frutas, legumes e verduras que o a mamãe tenha 

disponível em casa. Brinque bastante explore o sabor as 

cores, texturas o aroma das frutas verduras e legumes. Após 

as suas compras lave bem frutas verduras e legumes e agora 

junto com a mamãe ou com alguém da sua família criem um 

prato divertido com o que você comprou. Estamos 

disponibilizando imagem de pratos divertidos para vocês se 

inspirarem são apenas dicas usem e abusem de sua 

imaginação, segue também dicas sobre higienização de 

alimentos em tempos de coronavírus...  

 

SEXTA 

 FEIRA 

20 A 25 

MINUTOS 

Expressar suas hipóteses, dúvidas, 

descobertas, opiniões e questionamento 

buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 

Classificar objetos considerando 

determinado atributo (tamanho peso, cor, 

forma etc.) 

 

  

Pegue aquele recipiente no qual você junto com sua família 

montou, colocando dentro dela quais alimentos a família 

consumiu durante a semana. Agora iremos descobrir como 

esta a sua alimentação e da sua família.  Vamos começar a 

montar o semáforo dos alimentos? Segue modelo de como 

fazer, pode usar o material que estiver disponível em casa. 

Você conseguiu descobrir como está a sua alimentação? 

Durante a atividade converse com os pequenos quais 

alimentos precisam ser mais consumidos e quais há a 

necessidade de reduzir o consumo em seu lar.  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESCUTA FALA PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO- TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS- CORPO GESTOS E MOVIMENTOS- ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES- O EU O OUTRO E O NÓS.  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: BRINCAR, EXPRESSAR, EXPLORAR, 

CONHECER E PARTICIPAR. 



 


